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СЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
 
УДК 338.31 

Пустова Вікторія Володимирівна 
к.е.н., доцент 

Харківський інститут бізнесу і менеджменту  
 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

В статті розглянуто основні питання управління продуктивністю на рівні 
підприємства: чинники, що впливають на її рівень, напрямки її підвищення, засади складання 
та механізм реалізації програм підвищення продуктивності. 

Ключові слова: продуктивність, концепція управління підвищенням продуктивності, 
програма підвищення продуктивності. 

 

          Постановка проблеми. Теоретичний аналіз проблем підвищення 
продуктивності конкретизується в розроблених методах визначення впливу 
чинників продуктивності на результати бізнес-процесів, побудові і оцінюванні 
інтегрального показника підвищення продуктивності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Основні чинники, що впливають на 
підвищення продуктивності бізнес-процесів, можуть бути згруповані за їх 
рівнем: мегаекономічні (світова система, система взаємовідносин між 
країнами); макроекономічні (характер середовища, система регулювання); 
мезоекономічні (галузь, регіон, система формування виробничо-фінансових 
комплексів); мікроекономічні (організації, фірми, взаємовідносини між ними і 
безпосередньо на них); наноекономічні (фізичні особи, працівники організацій, 
споживачі, особливості їх поведінки). 

Чинники мега- і макроекономічного характеру, що впливають на 
продуктивність в бізнес-процесах організацій, хоч і мають реальну дію, але 
ступінь управління нею достатньо проблематична. 

Звідси фінансові, соціальні, політичні кризові явища, що періодично і 
неперіодично зустрічаються у світовій практиці і визначають місце кожної 
країни у порівняльному рейтингу з виробництва ВВП і продуктивності бізнес-
процесів у цих країнах. 

Отже домінантними у поведінці і розвитку організацій, відносно 
підвищення продуктивності, є мікроекономічні і особливо наноекономічні 
чинники. 

Основні напрямки підвищення продуктивності наведені на рис. 1. 
Стан справ у реальному секторі економіки безумовно впливає на 

фінансове положення організації, на встановлення чи розрив ділових зв'язків. 
Криза викликає порушення структур і систем взаємовідносин, що склалися, 
вона ж і визначає кінець уяви, що склалася, про те, як вести бізнес, як досягти 
успіху. 
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Рис.1.  Напрямки підвищення продуктивності організації 

 
Саме у цій ситуації виникають нові правила бізнесу, нові підходи, нові 

структури, нові лідери. Нові не тому, що вони зайняли місце старих, а тому, що 
вони інші. 

Є немало прикладів того, як фірми в умовах кризи розробляли 
принципово нові стратегії бізнесу і різко посилювали свої позиції. Так, сьогодні 
все більше набуває поширення такої форми організації торгівлі, як 
супермаркети, які і дають відповідь на питання, як одночасно знизити власні 
витрати і вартість товарів для споживачів. Менеджери фірм Південно-Східної 
Азії досягли успіхів у бізнесі за рахунок підвищення продуктивності 
наступними шляхами: різке зменшення витрат (скорочення кадрів, закриття 
неефективних філій тощо); більш детальне вивчення постачальників і 
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споживачів; створення команди висококваліфікованих менеджерів, здібних 
приймати рішення з урахуванням зовнішніх умов, що постійно змінюються. 
Успіх приходить до тих, хто приймає неординарні рішення. 

Сьогодні кількість і сфера таких рішень на мікроекономічному рівні 
підприємств значно поширилась завдяки новітнім технологіям, що дозволяють 
вирішувати проблеми скорочення витрат. Це відбувається за рахунок 
використання автоматизованих систем, що дозволяють значно скоротити 
запаси сировини і матеріалів, комплектуючих і напівфабрикатів, завдяки 
точності забезпечення своєчасного і безперервного їх постачання. Особливе 
значення у підвищенні продуктивності набуває якість менеджменту. На 
сьогодні у українських менеджерів один шлях – організувати справу так, щоб 
товари і послуги, що виробляють підприємства, не тільки відповідали світовим 
стандартам, а навіть перевищували їх. 

Концепція управління підвищенням продуктивності організації 
концентрується у відповідності з її особливостями, такими, як розмір 
організації, місце у галузевій структурі, кадрові особливості, взаємодія між 
організацією і ринком, система мотивацій тощо. 

Невеликі організації часто є такими не тільки тому, що вони більш 
еластичні до змін у зовнішньому середовищі, не тільки як інстинктивна реакція 
на ускладнення і різноманітність параметрів життєдіяльності і економіки, а і в 
силу часового чинника – часто такі фірми тільки організувались і їх розмір не є 
постійною характеристикою, а є лише тимчасовим станом. 

Велика організація може самостійно виробляти більшу частину 
компонентів, а може створювати дочірні фірми, стаючи таким чином головною 
фірмою, віддаючи перевагу концепції „Купувати" концепції „Робити". В такому 
випадку при вирішенні проблем підвищення продуктивності організації 
необхідно бути готовою до розв'язання таких основних проблем, як якісне 
постачання і „точно у термін" від дочерних фірм. Організація буде  повинна 
створити систему якості і систему управління якістю, розробити стандарти 
норм і правил, що встановлюють параметри і шляхи підвищення якості 
закупівельної продукції, правильність використання норм і процедур. 

Бізнес-процеси в сучасних організаціях, діючих в умовах середовища, що 
постійно змінюється, до якого необхідно постійно і швидко адаптуватись, 
сьогодні не обмежуються тільки виконанням виробничих завдань. Оскільки 
потребуються конкретні кінцеві результати, а не той чи інший тип поведінки 
працівників, складаються менш ієрархічні, більш горизонтальні відношення і 
взаємодії, що є наслідком  розвитку інформаційних систем. 

Ключовим питанням у процесі підвищення продуктивності організації є 
кадровий, що містить в собі оперативні можливості працівників, оскільки 
структура організації – це свого роду підсилювач, що сприяє перетворенню 
прийнятих рішень управління в систему функціональних дій. При цьому є 
реальна небезпека невикористання або часткового використання таких 
людських якостей, як творчість, ум, відповідальність, зацікавленість в роботі, 
прагнення до успіху, до лідерства тощо. 
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Другою, не менш важливою особливістю процесу підвищення 
продуктивності є забезпечення ефективного контакту між організацією і 
зовнішнім середовищем для того, щоб працівники могли отримувати із зовні 
інформацію, стимул до праці і знання не тільки для мотивації своєї діяльності, 
але й для взаємодії з зовнішнім середовищем. 

Підвищення продуктивності складає собою не що інше, як процес змін, і 
як усякий процес, особливо той, що викликає протидії, він потребує 
ефективного управління, а відповідно, і стратегічного підходу. Зміни 
відбуваються постійно в усіх основних організаційних складових: в структурі 
кадрів, зайнятості, кваліфікації, техніці і технології, організації виробництва і 
праці, продукції, ринках збуту тощо. Тому необхідно розробляти реальну 
стратегію підвищення продуктивності з урахуванням аспектів сприяння і 
протидій. 

Все вищенаведене підкреслює необхідність розробки довготермінової 
стратегії підвищення продуктивності, яку і необхідно закласти в основу 
програми підвищення продуктивності (ППП). 

Програма підвищення продуктивності складає собою план діяльності 
організації, згідно з яким людські, матеріальні, технічні, фінансові, 
інформаційні ресурси організуються у відповідності з цілями і задачами 
наступної роботи організації у заданих часом рамках для досягнення змін, 
визначених кількісними і якісними цілями. 

Напрямок дій при розробці і виконані програми підвищення 
продуктивності наведений на рис. 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.  Напрямок дій при розробці і виконані програми підвищення 

продуктивності 
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поясненням методології, цілей, термінів програми і її ролі в удосконаленні 
організації, її діяльності і організаційної структури. 

Кожна організація повинна чітко уявляти, які чинники сприяють її 
діяльності щодо підвищення продуктивності, а які є перепоною із загального 
переліку чинників: людський чинник,  розмір організації, тип діяльності, вік і 
історія організації, середовище, мета організації, загальні цінності, стиль 
управління, технологія тощо. 

Прийняття рішень у програмах підвищення продуктивності здійснюється 
у плановому режимі і режимі невизначеності. 

Рішення у плановому режимі приймаються у відповідь на часто 
виникаючу ситуацію, а рішення у режимі невизначеності - як реакція на 
унікальну, значною мірою неструктуризовану ситуацію. При цьому 
визначеність і невизначеність характеризуються наявною інформацією, її 
повнотою або нестачею відносно альтернативних варіантів і майбутніх 
результатів. 

Для ППП найбільш сприйнятлива модель прийняття рішень, в якій 
менеджери приймають рішення у ситуаціях, що характеризуються 
незапланованими рішеннями, невизначеністю і неясністю. 
Саме така модель потребує чіткого визначення кінцевої мети, її роз'яснення і 
доведення шляхів її досягнення до персоналу організації, з визначенням 
зворотних зв'язків від результатів (поетапних) до прийняття рішень. Структура 
програми підвищення продуктивності наведена на рис. 3. 

Програма підвищення продуктивності організації, поряд з визначенням 
загальної мети і задач, містить наступні складові: 

підтримка нововведень з їх мотивацією; 
створення проблемних груп; 
визначення напрямків досліджень; 
визначення мети, планування, координування, роз'яснення; 
залучення персоналу, підвищення його кваліфікації і творчості; 
забезпечення управління програмою в умовах нормативного і 

ненормативного прийняття рішень. 
Досвід використання цільових програм у практиці управління показує 

можливість суттєвого покращення соціальних, економічних і технічних 
показників діяльності організації. 

Системний підхід при формуванні і реалізації комплексних цільових 
програм для отримання максимального ефекту від їх виконання і 
взаємопов'язання складових елементів кожної з програми (як між собою, так і з 
елементами інших програм). 

Звідси необхідність у нерозривності планування, обліку, контролю і 
координації, тобто забезпечення прямого і зворотного зв'язків процесу 
управління ППП як процесу управління змінами. 
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Рис. 3.  Структура програми підвищення продуктивності 
 

В основу управління розробкою і реалізацією ППП покладаються 
наступні принципи: 

поєднання єдиноначальності керівника і колегіальних повноважень 
представників груп для сумісного прийняття рішень; наділення керівників 
повноваженнями і відповідальністю при повноті рішень; 

організація єдиного керівництва на усіх стадіях розробки і реалізації 
програм; 

дотримання термінів і збалансованості ресурсів. Загальний   
централізований контроль за розробкою і реалізацією програм і дійове 
оперативне керівництво роботою виконавців етапів, зі своєчасним 
корегуванням їх діяльності на етапах, забезпечують ефективне управління 
програмою підвищення продуктивністю. 

Робота над структурою і змістом програми розпочинається після 
підписання розпорядження керівника організації про відкриття програми, 
створення робочих груп і координаційної ради. 
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Проект програми готується з урахуванням пропозицій усіх структурних 
елементів організації, і він повинен відповідати основним вимогам: 
конкретність і можливість організації на кожному етапі; чітке обґрунтування 
соціальних, економічних технічних і інших ефектів у підвищенні 
продуктивності; принцип оптимальності по відношенню до витрат; комплексні 
рішення і координація дій по програмі.  

На рис. 4 наведена загальна структура управління ППП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Загальна структура управління програмою підвищення 
продуктивності 

 
Функціями координаційної ради є уточнення необхідного переліку і 

складу дій, послідовність їх здійснення щодо ступеню їх важливості і 
пріоритету, виходячи з умов, що склалися. Рада призначає керівника і визначає 
склад виконавців, оцінює повноту набору дій, що необхідно виконати для 
досягнення кінцевої мети програми, визначає терміни їх реалізації, джерела і 
розміри ресурсного забезпечення. Крім того, рада взаємопов'язує програмні дії. 

По програмі готується відповідна документація: пояснювальна записка, 
де формулюється основна мета програми, її склад і короткий зміст; таблиці 
показників, перелік дій, що забезпечують реалізацію програми (відповідальних 
виконавців, термінів виконання і результатів, що очікуються), методи 
виконання дій. 

У відповідності із загальною структурою управління керівник програми 
наділяється повноваженнями, що дозволяють йому оперативно управляти 
виконанням програми. На нього покладається уся відповідальність за 
досягнення кінцевих результатів, необхідного рівня якості і термінів виконання. 

Керівник організації передає керівникові програми певні права і функції 
щодо розподілу ресурсів, планування і організація робіт, представництва у 
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сторонніх організаціях, заохочення окремих підрозділів і виконавців за активну 
участь у реалізації програми. 

Основними задачами оперативного управління ППП є налаштування дій, 
передбачених програмою; здійснення контролю за фактичним ходом реалізації 
запланованих дій; виявлення і аналіз виникаючих відхилень між запланованим і 
фактичним ходом виконання програми, внесення в умови  коректив, що дають 
можливість усунути відхилення, що виникли. 

Розрахунки і коригування календарного плану реалізації програми 
здійснюють на основі інформації, що надходить з відділу управління 
програмою, а також від відповідальних виконавців і виконавців. Скорегований 
план узгоджується з керівником програми і затверджується керівником 
організації; з цього моменту за новими термінами здійснюється управління 
програмою за трьома послідовними етапами: 

збір інформації про фактичне виконання програми; 
обробка зібраної інформації; 
корегування планів і доведення їх до виконавців.  
Поетапне здійснення програми може бути представлено у вигляді 

наступних стадій процесу: 
визначення і розробка пріоритетних цілей; 
визначення і розробка критеріїв з кількісним описом цілей; 
складання програми дій з переліком процедур їх реалізації, термінів і 

виконавців; 
розробка методів вимірювання продуктивності, показників; 
зміни щодо напрямків програми; 
проведення роз'яснювальної роботи серед персоналу, 
стимулювання участі і створення клімату довіри до програми; 
контроль виконання дій, інформування персоналу про результати, 
підтримка уваги до програми. 
Повна реалізація етапів ППП вплине не стільки на виробничий процес, 

скільки на соціальні і людські відносини – на перетворення співпрацівників на 
підприємців, де кожний буде відкривати свою специфічну роль, але всі будуть 
відчувати себе членами однієї команди, об'єднаними загальними цілями. 

Висновки. Отже, щоб підвищувати продуктивність організації, у першу 
чергу, необхідно враховувати саме людський чинник, шукати шляхи і мотиви 
його активізації, тому що у господарській діяльності людина не завжди 
раціональна, вона схильна до ризику, непередбачена, її поведінка визначається 
багатьма мотивами. Мабуть аналітикам доведеться відмовитись від однобокого 
матеріалістичного виробничого детермінізму, признати наявність 
невизначеності у поведінці людини і зробити його психологію і культуру таким 
же об'єктом аналізу як виробнича функція, витрати, продуктивність. 
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LABOUR ECONOMICS. LABOUR PRODUCTIVITY OF THE NATIONAL 

ECONOMIES IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF FAIR WAGES 
 

            The aim of the paper is to present a method for the application of labour productivity index 
Q to solve an important macroeconomic questions. Stability indicator of labour productivity makes 
it a good measure of the economic level achieved by an economy. It is also a good basis to build 
rankings of labour productivity, as well as monitoring the development of each country. Article 
focuses on determining the level of labour productivity of the economy of Ukraine in comparison to 
the economies of other countries. It also suggests an original solution to the problems of creation of 
monetary unions. These issues are part of the emerging labour economics. 

Key words: labour economics, labour productivity, fair wage, Ukraine’s economy, monetary 
unions. 

 
1. Introduction 
State economies usually grow at different rates and may show convergence or 

divergence of the specific measures. What are the best measures to take for 
comparison? M. Dobija presents a theory that shows the versatility of the labor 
productivity index Q to assess the economic growth of various countries. This 
indicator is defined as the ratio of real GDP to labor costs. The Q ratio theory shows 
the need for wage compatibility with the value of labor, which allows behavior of 
human capital. 

The stability parameter Q makes it a good measure of the achieved economic 
level and allows to build rankings of countries. The method by which we calculate 
index Q for Ukraine’s economy is based on the use of a common model to define this 
parameter (Q = GDPR/W). The results of calculation of the productivity Q for 
Ukraine’s economy for the period 2006-2012 years will be compared with those of 
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established for a number of other countries. This will build their rating, based on the 
universal indicator of labor productivity Q. 

 
1. Models of human capital and compatible wages in the light of laborizm 
For each person the size of its capital determine necessary required, such as 

cost of living, costs of education, capital of work experience and expenditures own 
work, as in the case of teachers. Identification of these expenditures and determine 
the function of capital growth as a result of acquired experience, leads to a well-
known and well-verified human capital model, which was presented in many 
previous publications [Kozioł, 2007, 2010; Kurek, 2004; Dobija M., 2009; Dobija 
(ed.), 2010]. 

Human capital is a function of many variables, where: k – the monthly 
maintenance costs, t – the time variable, T – the length of professional career (in 
years), and p – the economic constant of potential growth. Stated below formula 
represents the simplest model of human capital: 

 
                                                                 H(k, p) = K                                        (1) 

 
where H (k, p) – the value of human capital, K – the capitalized cost of living with 
rate p. 

The expanded model contains more variables associated with professional 
education and obtained work experience. Its character can be described as follows 
[Cieślak, Dobija, 2007, pp. 5-24]: 

 
                                                H(k, e, t, T, p) = (K + E) × [1 + Q(T)]                    (2) 

 
where H (k,e,t,T,p) – the value of capital of person with T years of experience, K – 
the capitalized costs of living, E – the capitalized costs of education, Q(T) – the 
growth factor experience after T years of work. 

This model can also be presented in additive form: 
 

                                          H(k, e, t, T, p) = K + E + D(T)                       (3) 
 
where D(T) is the capital of work experience after T years and D(T) = H(0) × Q(T), 
where D(0) = 0. This model is more convenient for analysis and explaining the 
wages. 

The human capital model can be supplemented with capital creativity ratio (Cr) 
or variable U

i
, which is used in the human capital measurement model of university 

professors [Kozioł, 2010]. It sets the extent of capitalized costs of getting another 
scientific degree (where t

i
 is the amount of years from the date of receiving the degree 

to measurement date). These models are shown in Table 1. 
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Table 1 
The human capital measurement models of employees 

№ The human capital measurement models Characteristics of the human capital 
measurement models 

1 H(k, p) = K 

The human capital of an employee who does 
not have a university degree and work 
experience (consists only of capitalized costs 
of living) 

2 H(k,e,p) = K + E 
The human capital of an employee who has a 
university degree (there is an additional 
variable – the capitalized costs of education) 

3 H(k,e,p,t,T) = (K + E) × (1 + Q(T)) 

The human capital of an employee who has 
work experience (the rate of capital growth 
experience depends on years of professional 
experience, especially in the first years of 
work) 

4 H(k,e,p,t,T) = K + E + D(T) The additive form of the employee’s human 
capital model  

5 H(k,e,p,t,T) = K + E + D(T) + Cr The human capital of an employee who has a 
capital of creativity 

6 H(k,e,p,t,T) = K + E + D(T) + U
i
 × (1 + Q(t

i
)) 

The human capital of university professors 
(where, t

i
 – the number of years from the date 

of receiving the degree to measurement date) 
Source: author’s research. 
The development of the above models of human capital enabled presentation 

of a theory according to which the wage (W) is perceived as a proper percentage of 
the value of the individual employee’s human capital (H). As is shown in the 
research, this percentage is on the level of the economic constant of potential growth 
(p) and amounts to 8% per annum. Such a size of wage is a fair one and does not 
allow depreciation of the employee’s human capital. Appropriate wage models, built 
on the basis of the models of human capital measurement, are systemised in Table 2. 

Table 2 
 Wage models as derivatives of the value of the employee’s human capital 
 

№ Wage models Characteristics of the models 

1 2 3 

1 W = H × 0.08 
where H = K 

Wage model for an employee without any education 
or professional experience (such an employee’s 
human capital consists exclusively of capitalised cost 
of living) 

2 W = H × 0.08 
where H = K + E   and  T = 0  

Wage model for an employee who has professional 
education (additional variable of capitalised 
education cost appears) 

3 W = H × 0.08 
where H = (K + E) × (1 + Q(T)) 

Wage model for an employee who additionally has 
professional experience (the learning curve ratio 
depends on the number of years of professional work, 
with the initial years of work having the greatest 
importance) 
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1 2 3 

5 W = H × 0.08 
where H = K + E + D(T) + R 

Wage model for an employee who additionally has a 
capital of creativity 

6 
W = H × 0.08 
where H = K + E + D(T) + U

i
 × 

(1 + Q(t
i
)) 

Example of a wage model for an academic employee 
who incurs costs related to achieving the i-th 
qualification level (where t

i
 – number of years from 

achieving the appropriate degree to the time of 
measurement) 

7 W = 13.18 X1 + 217.39 X2 + 
1,320.74 

Econometric wage model (where X1 – age, X2 – 
number of education years) 

Source: author’s compilation based on [Renkas, 2014]. 
 
By means of the above presented models, the size of the human capital of each 

employee can be determined, and the resultant amount will be the basis for evaluating 
the fair wage due to them. It should be emphasized that level of capitalization is also 
important and from study it is 8% per annum [Kurek, 2008; Renkas, 2011]. 

 
2. Fair wage in the theory of human capital measurement 
The possibility of developing a formula for calculating the level of minimum 

wage for a particular employee will solve the problem of determining appropriate fair 
wages. Therefore, by way of example, it should be asked with regard to Ukraine if 
the appropriate monthly remuneration is on the level of 200 UAH or rather on the 
level of 40,000 UAH. Common sense will say that a wage on the level of 200 UAH is 
very low but on the level of 40,000 UAH it seems too excessive. Such an approach 
follows from perceiving the wage (W) as a percentage of the employee’s human 
capital (H): 

 
                                                             W = u × H                                                (4) 

 
where u – appropriate percentage, H – human capital of the employee. 

Calculations of this sort [Cieślak, Dobija, 2007] indicate that the appropriate 
percentage rate, i.e. one determining the size of the minimum wage, is on the level of 
the economic constant of potential growth, i.e. at the value of p equal to 8%. 

In the models of human capital measurement presented above (Table 1), there 
are categories that represent proactive actions and potential ones. More detailed 
analyses are presented in [Dobija, Renkas, 2011, p. 182]. The authors present the 
model of capital growth in the following manner: 

 
                                 Ct = C0e(p – s + m)t,  p = E(s) = 0.08 per annum                        (5) 

 
where p – economic constant of potential growth; s – rate of natural, spontaneous 
dispersion of capital; m – rate of capital growth resulting from the work activity. 

The interpretation of the forces that act in the exponential growth law is as 
follows: 

– ept – the factor that determines the natural capital growth potential, which is 
the essence of the Nature; economic constant p = 0.08 per annum; 
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– e-st – the factor that determines the spontaneous dispersion of capital, i.e. the 
action of the thermodynamic arrow of time (the second principle of 
thermodynamics), t – calendar time; 

– emt – indicates the actions that attenuate the impact of the thermodynamic 
arrow of time and increase the growth due to capital transfer through work and 
management. 

It is worthwhile to notice that variables s and m represent active forces of nature 
(in the case of variable s) as well as proactive actions in the form of capital 
accumulation as a result of work (variable m) that may compensate its dispersion. In 
turn, constant p symbolises the potential forces. The natural potential determined by it 
can ensure actual increase of the initial capital provided that the rate of dispersion s is 
counterbalanced by the effect of m. If m counterbalances s, then the human capital 
grows at the rate of р = 8%. Obviously, m may be greater than s (specialist and 
professional care and education) and so the human capital will grow at a higher rate 
than р = 8% (the reverse situation may also occur). However, for determining the size 
of minimum wage, average conditions are taken into account, i.e. m counterbalances 
the effect of s. Thus, the wage that compensates the dispersion of the employee’s 
human capital is determined according to the formula: 

 
                                                             L = p × H                                                (6) 

 
where L – basic wage determined on the basis of the size of the employee’s human 
capital, p – economic constant of potential growth (p = 8%). From this it follows that 
basic wage on the level of 0.08 × H compensates the dispersion of the employee’s 
human capital. 

By way of exemplification of the above solutions, an analysis will be 
conducted concerning the situation of a family consisting of four people (two parents 
and two children), in which the parents only have the basic constituent of the human 
capital, i.e. capital from the cost of living, so their human capital is H(k,p) = K. Thus, 
the analysis concerns the group of people whose remuneration is equal to the 
minimum wage. The below presented calculations of the size of the human capital for 
each of the parents have been made using the social minimum, which in compliance 
with the Act of Ukraine “On the Budget of  Ukraine for 2015” (Закон України “Про 
Державний бюджет України на 2015 рік”) is 1,218 UAH as of 1st June, 2015. On 
this basis, and using the model of the human capital, we determine the appropriate 
size of minimum wage for the both parents, which has been shown in Table 3. As the 
family bear the costs related to health and pension insurance, we assume the 
following: health insurance contribution – 10% of the amount of remuneration, 
pension insurance contribution – 20% of the amount of basic remuneration. 
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Table 3 
 Calculation of the size of minimum wage for USA and Ukraine (2015) 
Calculating the value of human capital and 

minimum wage USA Ukraina 

Monthly maintenance costs (k) 475,0 $ 1 218,0 UAH 
Time of capitalization 17 year 18 year 
Size of the parents’ human capital (H(k,p) = K*) 206 354,0 $ 547 373,0 UAH 
Annual wage (W = H(k,p) × 0,08) 16 598,0 $ 43 790,0 UAH 
Monthly wage (W/12) 1  376,0 $ 3 649,0 UAH 
Hourly wage (W/12/176) 7,8 $ 20,7 UAH 
Statutory hourly wage 7,7 $ 8,3 UAH 
Percentage of compliance 99% 40% 

Account of income in the family 
Family (2 adults + 2 children) 2+2 2+2 
Income (2 adults) 2 752,0 $ 7 298,0 UAH 
Pension insurance contribution 20% 550,4 $ 1 459,6 UAH 
Health insurance contribution 10% 275,2 $ 729,8 UAH 
The total amount remaining in the family 1926,4 $ 5 108,6 UAH 
The amount per person 481,6 $ 1 277,2 UAH 

Settlement of pension fund 
The pension fund per capita accumulated until 65 
years of age (capitalization rate – 3%) 

349 544,6 $ 891 352,9 UAH 

The amount of the monthly pension at the settlement 
for 20 years 

1 456,4 $ 3 714,0 UAH 

* 
112

pteK k
p


  , 
  

where,
 
p – the economic constant of potential growth (0,08 [1/year]). 

Source: author’s own work. 
As has been established, the family’s income remaining after deducting the 

pension and health contributions amounts to 5,108.6 UAH, i.e. approx. 1,277.2 
UAH per person. Such an amount (being greater than the amount of the social 
minimum in Ukraine) enables an average family to maintain the human capital 
preventing its depreciation, and to prepare children to perform work on the same 
(not worse) level as their parents. 

Regular deductions in the form of the pension fund contributions over 47 years 
will make it possible to raise an appropriate amount that will in turn make it possible to 
receive, following retirement at 65, a monthly pension the size of which will be equal to 
the size of the remuneration received during the working life. If we assume that all of the 
contributions deducted from the employee’s remuneration are transferred to their 
personal bank account, than the deposited amounts will be additionally increased by the 
appropriate amount of interest. With the assumption of the annual interest rate on the 
level of 3%, after 47 years of capitalisation we will receive 891 352.9 UAH of the 
accumulated pension fund. 

According to the survival curve, the average life expectancy after retirement in 
Ukraine is 20 years. Based on the size of the pension fund capitalised over the lifetime, 
we can calculate the future size of the pension payments: 3,714.0 UAH per month (see 
Table 3). It should also be noted that during these 20 years the annual interest amounts 



 23 

will be added to the remaining amounts of the capitalised pension fund. This is an 
additional source of increasing the size of the monthly pension payments. 

3. Characteristics of labour productivity Q 
The Q-value is the labour productivity, defined as the value of production that 

is attributable to the monetary unit of labour costs. It is a function of several 
variables: the technical equipment of labour, asset turnover, return on assets and the 
level of payment. The model of this function is well-researched and presented in 
previous researches [Dobija M., 2009a; Dobija, Renkas, 2011; Kozioł, 2007; Renkas, 
2014]. In these studies there was shown that the functional relationship between the 
above given variables determines the level of productivity. 

The starting point of the treatment of non-linear expenditure function of the 
process of production is the representation of the process of production in prices as a 
function of production costs [Dobija M., 2007b, pp. 17-18]: 

 
                                                      P = K (1 + r) (1 + I)                                      (7) 

 
where P is the value of production during the year in prices, K is the cost of 
production, r is the profitability I – profitability percentage, which is above average. 

If the difference between the selling price (P) and cost of production (K) to 
denote the variable N (i.e., N = P – K), then in the above given equation the variable r 
will be presented as r = N/K = P/K – 1. The value of N/K is the profitability cost and 
is a function of two variables: return on assets RОА = N/A indicator that determines 
the turnover of assets in relation to the cost of K. It is known [Dobija M., 2007a], the 
average value RОА is at the level of 0.08 [1/year]. 

The replacement of I in equation (1) refers to the percentage of return that is 
above average. When there is the percentage of I, this means that the enterprise has a 
value, which is called the intellectual capital. Just then the percentage of profit 
exceeds its average value in the sector, and the intellectual capital of the enterprise 
can be calculated using the following equation: 

 
                                        N/(A + X) = 0,08                                                                (8) 

that is, 
                                      X = N/0,08 – А = 12,5N – А                                         (9) 

 
where A is the value of the assets of the company. This issue is described more 

particularly by D. Dobija in his work [2003]. Assuming that the turnover is 
represented by the value w = K/A, we get: 

 
                                                     К = w × A                                                      (10) 

Hence, r = N/wA, that is: 
                                                    r = ROA/w                                                     (11) 

 
In its turn, the production costs include: W – the cost of labor and B – other 

expenses provided for the technology and production process, from which we get the 
equation: 
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                                                        К = W + B                                                  (12) 
 
The cost of materials, amortization and cost of services, which are the partof  

the value of  B, we attribute to the assets. So, we get the amount of the assets in 
relation to the cost, reduced by the amount of accrued wages. Then B/A = z, i.e. B = 
A × z, where z is the rate of annual asset utilization. So, now we can write the 
formula: 

                                            P = (W + A × z) (1 + r) (1 + I)                               (13) 
 
where A – the assets according to the historical cost. After doing the 

appropriate mathematical transformations, the production cost can be represented as: 
 

                                              P = W × [1 + A/W × z] (1 + r) (1 + I)                      (14) 
 
Because the cost of labour W is derived from the human capital (W = u × H, 

where u is the percentage of human capital payment, and H is the total value of 
human capital of workers), after doing appropriate transformations, we obtain the 
following formula: 

                                   P = W × [1 + A/H × z/u] (1 + r) (1 + I)                   (15) 
 
Using the approximate equation: 1 + x ≈ ex, we can express the production 

function using the following formula: 
 

                                             P = W er + I [1 + A/H × z /u] = W × Q                      (16) 
                                                   Q = er + I [1 + A/H × z /u]                                    (17) 

 
where Q – value, which determines the productivity. The Q-value is the labour 

productivity, which we understand as the multiplier of labour cost that determines the 
cost of production. It is also the cost of production per monetary unit of the labor 
costs. The obtained functional relationship expresses the non-linear relationship 
between seven variables that determine productivity: 

 

                           
[1 ]exp[ ] exp[ ]A z ROA Az ROAQ I I

H u w uH w
                      (18) 

 
Comparing the above given formal description of production with existing 

patterns of production and economic growth, which are presented in works of 
M. Woźniak [2004, pp. 126-147] and other authors, it can be confirmed that this 
model is one-dimensional, as it indicated by the formula P = W × Q, since labour 
productivity Q is a function of several variables, namely: the technical equipment of 
labour A/H, asset turnover, return on assets ROA and the level of payment. 

On the basis of the function of production, we can use the model of production 
of the synthetic value of control M [Jędrzejczyk, 2007, p. 209]. It will look like the 
following: 
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1 expr I A z A MP W e W

H u H
     



 

                (19) 

 
where, M is a synthetic value which determines the level of management. 

The variable M integrates the influence of all the above given variables that are 
associated with making decision. Namely, the variable asset turnover (z), the wage 
level (u), profitability (r) and the intellectual capital (I): M = M (z, u, r, I). These 
variables are directly associated with current decisions of the company management. 

The variable of control M is set using the system of accounting and reporting of 
the company. These two systems generate the data needed to measure it. Therefore, 
the above given non-linear function of production may be used to establish the level 
of the enterprise management. According to this model the value of the variable of 
control M can be set if there is a possibility of establishing the value of human capital 
of employees (H). 

Since the establishment of the variable of human capital (H) is quite 
problematic, in this case you can replace the main indicator of wages L (here applies 
the relationship: L = p × H (with p = 0,08), which is determined by the value of H as 
a function of L). Therefore, the variable of human capital H is calculated using the 
sum of the basic wage L (i.e. N = L/d = 12.5 L), which is much easier to install in the 
accounting system of the enterprise. 

After doing the appropriate transformations, we obtain the following equation: 

                                         
exp

A p М
LA MP W Q W W e

H

 
                        (20)

 
From the point of view of the whole economy of the country all manufactured 

and marketed products consist of the total value of gross domestic product (GDP). 
Therefore, in the context of the above given equations in macroeconomic research it 
used the following relation: 

 
                                                   GDPR = W × Q                                              (21) 

where GDPR – is real GDP, W is the total wage fund in the economy, Q is the rate of 
labour productivity. That is, the rate of labour productivity in the economy is 
presented as the ratio of the total value of real GDP to the total wage fund in the 
economy. 

In its turn, dividing equation (16) by the total number of workers in the 
economy, we get: 

 
                                                  GDPRE = E × Q                                            (22) 

 
where, E is the average annual wage of employees, and GDPRE – the cost of real 
GDP per worker. From the equation (22) we see that the preservation of the long-
term development requires not a decrease, but an increase of the real purchasing 
power of the average wage and at the same time, at least, maintaining the achieved 
level of productivity. Also this shows that the rise in the wage rate can occur only 
under condition of preservation or growth of the rate of labour productivity Q. 
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4. Labour productivity as a determinant of real wage in the economy of 
Ukraine 

On the basis of statistical data it is possible to calculate the labour productivity 
of a particular country and analyze its changes. Below are the calculations of the 
index of labour productivity for the economy of Ukraine. A method of calculation of 
the labour productivity for the economy of Ukraine, is based on the use of the general 
model setup of this indicator (Q = GDP/W). This is a direct calculation. The total 
amount of wages in the economy of Ukraine is calculated by multiplying the average 
annual wage in the country (per person) on the total number of all workers in the 
economy. To this amount is added the quota of social insurance and subtracted the 
percentage of wages that refer to the public sector. In Ukraine, as in the most 
countries, wages in the public sector are financed from taxes. From point of view of 
the human capital theory it is known that work is a transfer of the human capital of 
the worker to the objects of labour. This applies to each kind of the work and also 
individuals who work in the public sector. And this, in its turn, indicates that work in 
this sector is self-financed [Dobija M., 2004, 2005, 2006, 2009b]. 

Therefore, despite the simplicity of the expression Q = GDP/W calculation of 
this indicator on the basis of the available data is quite troublesome. Because wages 
in the public sector during the current economic policies are financed by taxes 
withheld from the wages of the workers in the private sector, to determine the correct 
rate of labour productivity Q it is necessary to reduce the total amount of wages in the 
economy (W) to the portion of taxes allocated to the financing of wages in the public 
sector. It is assumed that 15% of taxes paid by workers from wage fund wages in the 
public sector [Jędrzejczyk, 2013]. The revised wage rate is characterized as the rate 
of the wages, which can be used. 

From the point of view of the above given, the rate of labour productivity 
determines the value of real GDP that is attributable to unit of wages which can be 
used. All statistics and quota of the real GDP were taken from the official website of 
the State statistics service of Ukraine [www.ukrstat.gov.ua]. Table 4 presents the 
estimates of labour productivity of the economy of Ukraine in 2006-2013. 

 
Table 4 

The calculated rate of labour productivity for the economy of Ukraine in 
2006-2013 

Year GDPR, 
mln. UAH 

Number of 
employees, 
thousand 
people (1) 

The average 
size of the 

annual 
salary by 

one person, 
UAH (2) 

The social 
insurance, 

% (3) 

The total 
amount of 

wages in the 
economy W 

(1×2×3), 
mln. UAH 

The total 
amount of 

wages in the 
economy W, 
adjusted by a 
percentage 

wages for the 
budget sector 
(*) (W×0,85), 
mln. UAH 

Labour 
productivity 

(Q = 
GDPR/W) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2006 544 153,0 20 730,4 12 492,0 1,372 

(37,2%) 355 298,8 302 004,0 
 

1,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 720 731,0 20 904,7 16 212,0 1,372 
(37,2%) 464 980,4 395 233,3 1,82 

2008 950 503,0 20 972,3 21 672,0 1,372 
(37,2%) 623 590,0 530 051,5 1,79 

2009 914 720,0 20 191,5 22 872,0 1,372 
(37,2%) 633 617,0 538 574,5 1,70 

2010 1 085 935,0 20 266,0 26 868,0 1,372 
(37,2%) 747 063,5 635 003,9 1,71 

2011 1 316 600,0 20 324,2 31 596,0 1,372 
(37,2%) 881 048,2 748 891,0 1,76 

2012 1 408 900,0 20 354,3 36 300,0 1,372 
(37,2%) 1 013 717,4 861 659,8 1,64 

2013 1 410 609,0 20 404,1 39 180,0 1,372 
(37,2%) 1 096 821,6 932 298,3 1,51 

(*) it is assumed that 15% of taxes paid by workers from wage fund wages in the public 
sector. 

Source: own elaboration based on statistical data [www.ukrstat.gov.ua]. 
 
From the theoretical analysis it is known that a decrease of the rate of labour 

productivity Q, in the context of its role in the formation of economic relations, is a 
very negative phenomenon. If such a situation arose, it is possible to state that the 
total amount of wages in the economy was too large in relation to the amount of real 
GDP. 

As we can see from table 1, the rate of labour productivity Q in Ukraine has 
decreased over the past few years. This means that with each subsequent year on 1 
hryvnia of labour costs accounted a smaller amount of real GDP. For example, in 
2013 this indicator was 1.51 (table 1), whereas in developed countries (e.g. USA, 
UK, Germany) it exceeded 3,0 [Kozioł, 2007, p. 312]. This is a very negative trend in 
the economy of Ukraine, which demonstrates the necessity of taking prompt 
measures which will be aimed at changing the economic policy in the state. 

Summarizing everything, it should be noted that the index of labour 
productivity Q can be effectively used in the analysis of the level and trends of the 
development of the particular countries. This, in its turn, makes it possible to build 
the appropriate ratings. 

5. The tendencies of the development of individual countries in the context 
of labor productivity Q 

The table 5 shows the tendencies of development of individual countries in the 
context of labour productivity Q. The following countries were compared: Ukraine, 
Belarus, Russian Federation, Poland, USA, UK, Germany and China. The values of 
labour productivity Q in the US, UK, Germany, Poland and China are taken from 
[Dobija M., 2014a]. 

As we can see from the table 5 the index of labour productivity Q is a good 
basis for interpreting the economic position of particular country compared to other 
countries. It can be used to characterize and compare the levels and tendencies of 
development in various countries. 
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Table 5 
The comparison of labour productivity in the selected countries during 

2006-2013 
Countries / Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukraine 1,80 1,82 1,79 1,70 1,71 1,76 1,64 1,51 

Belarus 2,21 2,25 2,35 2,19 2,10 2,44 2,29 2,01 

Russian Federation 3,70 3,07 2,54 2,22 2,05 1,89 1,70 1,54 

Poland 1,88 1,99 1,85 1,87 1,90 1,94 1,96 1,99 

Germany 3,31 3,38 3,39 3,28 3,17 3,16 3,35 3,37* 

USA 3,46 3,47 3,56 3,50 3,45 3,65 3,62 3,66* 

UK 3,20 3,52 3,44 3,08 3,10 3,22 3,28 3,31* 

China 1,42 1,51 1,69 1,76 1,77 1,78 1,89 1,97* 
*The estimated level of labour productivity Q. 
Source: [Dobija M., 2014a]. The data around Ukraine, Belarus and the 

Russian Federation, own calculations. 
 
We should note that the trend of reducing the rate of labour productivity is 

maintained in the economy of Ukraine and the Russian Federation. This is quite a 
negative situation that demonstrates the need of urgent changes in the economic 
policy of both states. In its turn, the change in the index of labour productivity in the 
economy of Belarus during the period of 2006-2013 indicates a high stability of the 
economic situation in the country. Thus, making appropriate comparisons of labour 
productivity Q in the different countries we can install and monitor the trends of their 
development. 

Also on the basis of the comparison of labour productivity Q of different 
countries we can make an important statement concerning the creation of economic 
unions. Such alliances can be created between countries that have close values of Q. 
Otherwise, there will be a situation that we could observe in the economy of Greece 
after the introduction of the Euro in this country. A country like Germany with the 
index of labour productivity 3.4 cannot be directly compared with Greece, where the 
figure barely exceeds 2.0. Therefore, only countries with a similar index of Q may 
form economic unions (table 6). This question is described more particularly by M. 
Dobija in his work [2014b]. 

The list of macroeconomic problems, that can be solved by using the indicator 
of labor productivity Q, is large enough and is given below. However, it should be 
noted that the equation GDP = W × Q is the basic model which allows to understand 
the nature of the formation of the GDP in the state. This model shows the role of 
wages, which creates demand, standard of living and the inflation rate and labour 
productivity determines the organization and management of manufacturing and 
administrative processes in the country. 
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Table 6 
The grouping of countries in the context of productivity (2006) 

1  Q  2 2  Q  3 3  Q  4 
Poland 1,88 Greece 2,08 Germany 3,33 
Estonia 1,78 Slovenia 2,27 Switzerland 3,53 
Portugal 1,85 Spain 2,17 UK 3,20 
Slovakia 1,86 Italy 2,49 France 3,20 
Czech Republic 1,87 Belarus 2,21 Belgium 3,35 
Hungary 1,95   Netherlands 3,44 
Ukraine 1,80   Denmark 3,43 
    Russia 3,70 

Source: [Dobija M., 2014b, p. 170]. The data around Ukraine, Belarus and the 
Russian Federation, own calculations. 

 
Major macroeconomic problems, that are solved when you apply the indicator 

of labour productivity, include: 
- the control of inflation. Inflation disappears by itself if the sources of their 

origin disappear. The main source of inflation is the issuance of money in isolation 
from labour. It also occurs when the number of people who earn a lot increases, and 
creates not equivalent products. Inflation depends on real productivity [Dobija M., 
2011, p. 148] and will be equal to zero if the real and nominal efficiency is equal. 
Furthermore, the actual productivity cannot decrease. This situation is achieved when 
wages correspond to the value of labour; 

- the control of the size of the public sector. This control involves determining 
the allowable amount of wages in the public sector (in the planned year), under the 
condition that Q is not reduced. The reduction of the sum of wages W = ABC/Q by 
the sum of wages earned in the private sector determines the allowable size of wages 
in the public sector. 

In addition to the above given interpretations it is also known the in-depth 
studies of the use of labour productivity in macroeconomics. Mieczysław Dobija in 
the context of the theory of labour productivity has set the allowable sum of credit for 
the economy [Dobija (ed.), 2010, pp. 177-179]. The allowable amount of the loan, 
under condition of zero inflation, is presented as W (Q – a), where a represents the 
part of wages that are combined to form deposits in commercial banks. 

Marcin Jędrzejczyk, in his turn, using the theory of labour index has explored a 
model of estimating the average value of the exchange rate [Jędrzejczyk, 2013]. From 
the research of this author arises that the average annual value of the exchange rate 
(ER) is a function of the square of parity of labour productivity. 

Also, as it can be seen from table 4, the rate of labour productivity Q is a good 
basis to build the important rankings of the states. With its help, we can characterize 
and compare the development levels of different countries. The stability of labour 
productivity indicator is a good measure of the achieved economic level. 

The measurement of labour productivity allows us suggest an important 
hypothesis, which concerns human capital and wage. This hypothesis specifies that in 
order to achieve complete conformity of the legally established minimum wage with 
the minimum wage established on the basis of human capital theory, the rate of 
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labour productivity needs to reach the level at least 2.8. In the economy, which is 
characterized by a measure of labour productivity at the level of 2.8 and above, the 
employee receives wages at a decent level, and this allows compensating the 
scatteration of the individual human capital. In Ukraine and the Russian Federation 
the labour productivity is only 1.51 and 1.54 in 2013. This situation shows the lack of 
conditions for the preservation of human capital in the economies of these states. 

6. Conclusions 
The stability of the parameter Q makes it a good measure of the achieved 

economic level of countries. It is a good basis for building rankings, as well as to 
monitor the development of the separate countries. In Ukraine the index of labor 
productivity Q has decreased over the past few years. This means that with each 
passing year at 1 UAH of labor costs account a lesser amount of GDP. It is a very 
negative trend of the economy of Ukraine, which indicates the need for urgent actions 
aimed at changing the economic policy of the country. One way to improve the 
situation should be the appropriate adjustment of wages in the country, which provide 
for their adaptation to the size of the human capital of workers. This problem requires 
the application of the theory of equivalent wages that corresponds to the value of 
human capital of workers. The achievement of complete conformity of the basic 
wage to the theory of human capital requires achieving a productivity level at least 
2.8. Also on the basis of the comparison of labour productivity Q of different 
countries we can make an important statement concerning the creation of economic 
unions. Such alliances can be created between countries that have close values of Q. 
Therefore, only countries with a similar index of Q may form economic unions. 
These issues are part of the emerging labor economics. 
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КРИВА ФІЛІПСА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇІНИ 
 

В статті проводиться аналіз залежності рівня інфляції та безробіття за період с 
2001 по 2014 рр. Підтверджено що в короткострокових періодах дилема між заходами 
антиінфляційної політики і політики зайнятості в Україні може існувати. 
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Постановка проблеми. Безробіття і інфляція є явищами ринкової 

економіки, які досить часто відносять до її «провалів», негативних наслідків, 
саме тому вони на різних етапах розвитку економічної науки викликали 
глибокий інтерес у представників різних шкіл. З моменту встановлення 
зворотного зв’язку між цими двома показниками їх детальне дослідження 
займало значне місце в макроекономічному моделюванні. Розуміння 
взаємозв’язку між цінами та показниками ділової активності необхідне для 
розробки зваженої монетарної політики, управління динамікою цін, вирішення 
питання безробіття, стабілізації ВВП. 

Сьогодні існує декілька теорій, які пояснюють на різних рівнях 
взаємозв’язок між безробіттям та інфляцією. Так, А. Філіпс опублікував дві 
статті, в яких зачіпалися проблеми взаємозв'язку між динамікою заробітної 
плати (зміна ставки номінальної зарплати) і зайнятості (безробіття). Найбільш 
відома робота («Співвідношення між безробіттям і зміною рівня номінальної 
заробітної плати у Великобританії, 1862-1957») містила статистичний аналіз 
даної залежності для Великобританії майже за 100 років (1861-.1957рр.). 
Емпіричний матеріал ілюстрував, як річні показники «розпорошені» довкола 
негативно нахиленою кривою. Це означало, що високим темпам приросту 
заробітної плати відповідає низький рівень безробіття і навпаки [1, с. 39]. 

Робота А.  Філіпса не була єдиною в цьому напрямі. Ще в 1926 р. І. 
Фішер показав наявність аналогічної статистичної залежності між зростанням 
цін і рівнем зайнятості в 1915- 1925 рр. для США. Дж. Т. Данлоп в 1938 р. 
опубліковував роботу про залежність між рівнем зайнятості і заробітної плати у 
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Великобританії в 1860-1937 рр. Проте, А. Філіпсу удалося узагальнити 
найбільш широку статистичну вибірку, тому крива отримала його ім'я. Дж.М. 
Кейнс зв'язав динаміку безробіття з іншим чинником – станом сукупного 
попиту. Кейнсианськая логіка переконувала, що в кризисній ситуації при 
значному об'ємі недовикористаних ресурсів, при збереженні цін на чинники 
виробництва, об'єми їх використання можуть як розширюватися, так і 
звужуватися під впливом зміни попиту на продукцію. На кейнсіанську 
доктрину працювали і емпіричні дослідження англійського економіста А. 
Філліпса, проведені в 50-роки ХХ століття [1, с.40]. 

У сучасній науці вона, в той же час, інтерпретується швидше по І. Фішеру 
як залежність між інфляцією і рівнем безробіття. Заміна в кривій Філіпса темпів 
приросту номінальної заробітної плати темпами приросту цін сповна коректна і 
підтверджується як фактами західної статистики, так і логікою взаємозв'язку 
цих категорій: зарплата на заході – найважливіша складова частина витрат, а 
витрати формують ціну пропозиції. Розроблена в рамках теорії неокласичного 
синтезу модель «AD-AS» ( П. Самуельсон, К.Р. Макконел і ін.) додала логічну 
аргументацію кривою Філіпса у варіанті взаємозв'язку безробіття і інфляції, 
відобразив різні стани економіки, з точки зору наближення її до рівня повного 
використання ресурсів і потенційного обсягу виробництва [2, с. 56]. 

Відкрита А. Філіпсом і іншими економістами залежність в умовах 
змішаної економіки, де держава бере на себе роль пом'якшення негативних 
екстерналій ринку, ставила непросту дилему: чи то знижувати інфляцію, 
жертвуючи при цьому зайнятістю, чи то боротися з безробіттям, але 
розплачуватися за це високими темпами інфляції. Крива вказувала на 
необхідність ранжирування державної антиінфляційної політики і політики 
зайнятості по їх пріоритетності, змушувала вибирати одне з двох зол і не 
обіцяла досягнення позитивних результатів одночасно. 

Виклад основного матеріалу. Офіційна статистика свідчить, що в 
останні десятиліття взаємозв'язки інфляції і безробіття не настільки однозначні: 
криві «петляють», «крутяться», річні значення інколи мають дисперсію довкола 
кривих, таких, що мають не негативний, а позитивний нахил. Інтерпретація цих 
фактів доки досить розрізняється, носить дискусійний характер. Найбільш 
поширеною стала гіпотеза монетаристів (М. Фрідман, Е. Фелпс) про існування 
деякого стійкого рівня безробіття, званого природним. Для його пояснення 
використовується теорія раціональних чекань і адаптивних пристосувань. 
Йдеться про пристосування працівників і працедавців до очікуваної інфляції і 
їх рішень в цих умовах про найм і ціну продукту, що продається і купується. 
Таке пояснення не заперечує кривій Філіпса, але розглядає коливання в рамках 
її як короткострокові. Формування природного рівня безробіття 
інтерпретується одними дослідниками як заперечення кривої Філіпса, іншими 
як її вертикальна і, навіть, позитивно нахилена орієнтація. 

Хоча на сьогоднішній день вважається, що в Україні уже сформувалась 
ринкова економіка, однак на неї досі безліч факторів справляють негативний 
вплив. У зв’язку з чим питання дії закономірності, яку описує крива Філіпса, 
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має важливе теоретичне і практичне значення. Для початку проаналізуємо 
динаміку інфляції та безробіття в Україні за останні 14 років (табл. 1).    

Таблиця 1 

 Безробіття та інфляція України у 2001-2014 рр. [3; 4] 

Роки Інфляція (за ІСЦ, %) Безробіття (%) 
2001 6,10 10,9 

2002 0,6 9,6 
2003 8,2 9,1 
2004 11,3 8,6 
2005 10,3 7,2 
2006 11,6 6,8 
2007 16,6 6,4 
2008 22,3 6,4 
2009 12,3 8,8 
2010 9,1 8,1 
2011 4,6 7,9 
2012 -0,2 7,5 
2013 0,5 7,2 
2014 24,9 9,3 

 

Як ми бачимо з даних таблиці, в Україні дійсно досить високий рівень 
інфляції, що має циклічний характер. Добре видно, що на початку 2000-х років, 
країна практично вийшла з довготривалої кризи 90-х років, але слід за цим 
одразу починається інша хвиля інфляції, спричинена світовою фінансовою 
кризою як наслідок інтеграційних процесів. З 2010 р. спостерігається деяка 
стабілізація інфляційних процесів, однак у 2014 р. маємо найбільший стрибок, 
інфляція характеризується як «галопуюча». 

Довготривалість інфляції показує, що її причиною є не лише збільшення 
грошової маси, але й інші більш глибокі і важливі фактори. 

З початку 2001-го року безробіття стрімко падає аж до 2008 року, проте, 
починаючи з 2008 року, за один рік рівень безробіття збільшився майже на 40% 
і в подальшому спостерігається тенденція до його зростання, що демонструє 
рис 1. 
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Рис. 1. Безробіття та інфляція в Україні (2001–2014 рр.) [3; 4] 

 

Серед економічних наслідків безробіття вирізняють зменшення доходів 
населення, погіршення рівня життя та соціального добробуту, зменшення 
витрат на споживання та зменшення заощаджень, втрата кваліфікації кадрів. До 
психологічних наслідків відносять заниження самооцінки, деморалізації 
суспільства, поява суїцидальних нахилів; суспільний та політичний безлад. 

Сучасній Україні притаманні обидва боки проблеми: як інфляція, так і 
безробіття. Вище були наведені статистичні дані, причини, через які виникли 
дані явища та їх динаміка за десять років. 

Можна зробити висновки, що безробіття в Україні суттєво залежить від 
інфляції. Інфляція - локомотив, що спричинює негативні наслідки: 
деструктуризація фінансової системи; крах валютної системи, національної 
валюти; безробіття; занепад галузей господарства. 

На рис. 2 відображено дані щодо взаємозв’язку темпів інфляції та 
безробіття (за методологією МОП) за достатньо тривалий проміжок часу, а 
саме 14 років. Проведений аналіз показав, що значення досліджуваних 
показників по українській економіці досить розпилені. Це свідчить про те, що 
крива Філіпса в її традиційному розумінні в нашій країні за цей тривалий час не 
спостерігалась. Однак, в короткочасному періоді з 2004 р. по 2008 р. 
спостерігається взаємозалежність між цими двома показниками, а якщо 
побудувати криву, то вона матиме традиційний негативний нахил. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок рівня інфляції та безробіття в Україні  

за 2001-2014 рр. [3; 4] 

 

Висновки. Таким чином, крива Філліпса у класичному вигляді гілки 
гіперболи справджується лише на деяких відрізках короткострокового періоду. 
У довгостроковому періоді крива має хаотичний вигляд. Користуватися кривою 
можна лише для аналізу ситуації, а саму залежність можна використовувати як 
метод боротьби з інфляцією шляхом створення нових робочих місць. 

Зрештою ми прийшли до висновку, що в короткострокових періодах 
дилема між заходами антиінфляційної політики і політики зайнятості може 
існувати, що підкреслює необхідність вибору між інфляцією та безробіттям в 
короткостроковій перспективі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
В статті розглянуті питання реформування місцевого самоврядування на основі 

децентралізації відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, виявлені переваги та недоліки в процесі 
децентралізації влади.  

Ключові слова: реформи, реформування місцевого самоврядування, децентралізація, 
громади, об’єднані територіальні громади, фінансова децентралізація. 

 
Актуальність теми дослідження. Основною вимогою для країн-

кандидатів на вступ до Європейського співтовариства є децентралізація як один 
з ефективних інструментів підвищення якості суспільного життя за рахунок 
вдосконалення системи управління державою та її фінансовими потоками.  

Децентралізація є доволі складним поняттям, яке охоплює багато сфер 
впливу – адміністративно-територіальний устрій; зміни у бюджетній та 
податковій системах, земельних відносинах; зміну системи органів публічної 
адміністрації (центральних і територіальних органів виконавчої влади та всіх 
рівнів органів місцевого самоврядування), розподіл між ними функцій, 
повноважень та фінансових ресурсів; вдосконалення фінансування сфери 
освіти, медицини, соціальної сфери тощо. Тому сьогодні Україна намагається 
вирішити це ключове питання, оскільки його розв’язання суттєво впливає на 
приєднання нашої держави до ЄС.   

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 59 % українців підтримують реформу 
децентралізації в країні. 

Прийняття урядом країни низки нормативно-правих актів щодо 
впровадження децентралізації влади виявило ряд проблем щодо реалізації 
механізму цього процесу як в політичному, адміністративному так і 
фінансовому сенсі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності, форм, 
принципів децентралізації та закордонного досвіду її проведення досліджували 
такі науковці як М.Ю. Агапова, О.М. Бориславська, Н.Т. Гончарук, 
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Л.В. Дейнеко, В.М. Дрешпак, Е.М. Захарченко, І.Б. Заверуха, С.А. Квітка, 
І.Б. Коліушко, О.Л. Кремена, О.В. Курінний, А.П. Лелеченко, К.О. Линьов, 
Н.А. Липовська, В.А. Негода, Н.Р. Нижчик, О.С. Петренко, І.М. Романюк, 
С.М. Серьогін, А.М. Чернобай, А.М. Школик та інші. 

Найбільшою проблемою залишається певна невизначеність фінансових 
аспектів розвитку місцевого самоврядування, а також відсутність 
загальнодержавних стандартів щодо надання суспільних послуг 
(адміністративних або комунальних). 

Метою статті є аналіз основних напрямків реформування місцевого 
самоврядування на основі децентралізації влади в Україні.   

Виклад основного матеріалу. В Україні активне посилення процесів 
бюджетної централізації розпочалося у 1998 р. В той час влада переорієнтувала 
рух грошових потоків до центру, в результаті чого регіони втратили значну 
частину своїх фінансових ресурсів, що призвело до застосування нормативного 
методу розподілу бюджетних коштів та залежності регіонів від трансфертів з 
державного бюджету. Це дуже негативно вплинуло на розвиток місцевого 
самоврядування.  

Децентралізація означає такий спосіб визначення та розмежування 
завдань і функцій, за якого більшість із них передається з рівня центральних 
органів на рівень нижчий і стає власним завданням та повноваженням органів 
нижчого рівня. Така децентралізація влади в державі сприяє розвитку 
демократії, адже відбувається розширення впливу територіальних громад, 
соціальних груп та громадськості в цілому на справи публічного значення [1]. 

В процесі децентралізації перерозподіл повноважень (прав та обов’язків) 
може здійснюватися у двох формах: 

− горизонтальна децентралізація (між органами влади одного рівня);  
− вертикальна децентралізація (між центральною та місцевою владою).  
Виокремлюють три основні складові децентралізації: 
− політична децентралізація, яка визначає спосіб формування системи 

органів місцевого самоврядування, їх незалежність від держави; 
− адміністративна децентралізація, що пов’язана з переданням функцій 

та повноважень на місцевий рівень,  
− фінансова децентралізація – передбачає наявність власних фінансових 

та матеріальних засобів та право розпоряджатися ними [2].  
Верховною Радою України вже здійснено перший крок на шляху до 

адміністративної децентралізації – у першому читанні за основу прийнято 
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)» [3]. Адміністративна реформа відповідно до цього 
законодавчого акту передбачає, що майбутню систему адміністративно-
територіального устрою України складуть такі адміністративно-територіальні 
одиниці: громади, райони, регіони (області). 

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [4], прийнятої урядом 
1  квітня  2014  р., розпочато процес децентралізації влади. Метою реформи 
місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності 
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самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого 
значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами 
та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. На думку експертів, по-перше, це 
створює підґрунтя для сталого економічного розвитку та зростання, по-друге, 
сприятиме виконанню місцевих бюджетів.  

На виконання Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні Кабінетом Міністрів затверджено 
План заходів з її реалізації [5], відповідно до якого було внесено зміни до 
Бюджетного та Податкового кодексів України, що ознаменувало перший етап 
бюджетної децентралізації. 

Позитивними змінами до Бюджетного кодексу вважають:  
1) зміни в частині застосування принципу вирівнювання бюджету за 

доходами, а не за видатками;  
2) передачу на місцевий рівень нових податків. Так, на місця з 

державного бюджету передано 100 % плати за надання адміністративних 
послуг, 100 % державного мита, 10 % податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки. Крім того, джерела наповнення місцевих 
бюджетів розширено також завдяки запровадженню акцизного податку з 
реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, 
тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 % вартості реалізованого 
товару. База оподаткування розширюється також через стягнення податку на 
нерухомість відтепер і з комерційного (нежитлового) майна та транспортного 
податку на автомобілі з великим об’ємом двигуна.  

До місцевих бюджетів відтепер зараховується 80 % екологічного податку, 
замість 35 %; 

3) бюджети об’єднаних громад будуть прирівняні до бюджетів міст 
обласного значення і районів, а отже, крім зазначених податків, 
одержуватимуть ще й 60 % податку на доходи фізичних осіб, а також інші 
доходи.  

На початок реформи в Україні існувало близько 12 тис. територіальних 
громад, кожна з яких приймала власний бюджет. З них у 4 809 громадах 
чисельність жителів становить менш як 1 тис. осіб, а у 1 129 громадах – менш 
як 500 осіб, у більшості з них не було утворено виконавчих органів відповідних 
сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. 
Органи місцевого самоврядування таких громад практично не можуть 
здійснювати надані їм законом повноваження. Крім того, 5 419 бюджетів 
місцевого самоврядування були дотаційними, що становить понад 70 %, а      
483 територіальні громади на 90 % утримувалися за рахунок коштів державного 
бюджету. 

Здійснення постійної фінансової підтримки через районні бюджети 
малочисельних територіальних громад з використанням системи дотацій 
обтяжувало державний бюджет та стримувало їх розвиток. 

Реформа має 3 ключові напрямки:  
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1) регіональний розвиток: передбачається створення умов для сталого 
розвитку територіальних громад і регіонів; переважна більшість питань мають 
вирішуватися на місцях; 

2) забезпечення належної ресурсної спроможності місцевого 
самоврядування шляхом внесення необхідних змін до Бюджетного і 
Податкового кодексів;  

3) ефективність та прозорість: у сформованих громадах мають діяти 
органи та установи, які спроможні надавати якісні послуги, а діяльність органів 
самоврядування здійснюватися відкрито і перебувати під контролем жителів 
громад. 

Для проведення реформи Верховною Радою України ухвалено низку 
законів:   

– Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
[6]; 

– Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [7]; 
– зміни до Бюджетного та Податкового кодексів; 
– Закон України «Про засади державної регіональної політики» [8] та ін. 
Крім того, підготовлено пакет законів, прийняття яких можливе тільки 

після прийняття змін до Конституції України: 
– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова 

редакція); 
– Закон України «Про префектів»; 
– Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій». 
Для забезпечення реалізації закону «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» урядом було затверджено Методику формування 
спроможних територіальних громад [9]. 

У разі об’єднання такі громади наділяються повноваженнями та 
ресурсами такими ж, як у міст обласного значення. Натомість територіальні 
громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залишаються осторонь цього 
процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою 
повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах 
районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних 
громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на якісно новий 
рівень. 

Протягом 2015 р. в Україні добровільно об’єдналися 793 громади, 
утворивши 159 об’єднаних територіальних громад [10]. На початку 2016 р. 
завершився процес створення першої об’єднаної громади в Харківській області. 
В єдину Старосалтівську громаду, що у Вовчанському районі, увійшли 
6 сільських та селищних рад. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за результатами 
проведеного дослідження можна зробити висновок, що формування 
ефективного місцевого самоврядування на основі децентралізації влади є одним 
із фундаментальних кроків для вступу України до Європейського 
співтовариства. Але перші кроки щодо децентралізації влади наряду з 
позитивними змінами виявили й певні недоліки при проведенні реформ. 
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Зокрема, 1) зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України фактично 
залишили місцеві бюджети сіл, селищ і міст районного значення без таких 
основних доходів як податок на доходи фізичних осіб та податок на землю; 2) 
реформування місцевого самоврядування (відповідно до методики, 
затвердженої урядом) у вигляді формування спроможних територіальних 
громад розпочато не з визначення функцій та повноважень органів місцевого 
самоврядування різного рівня, органів місцевого самоврядування та органів 
державної влади, а з вирішення суто адміністративних питань (визначення 
центрів таких громад, введення інституту префектів і т.і.).  

Вважаємо, що необхідною умовою успішного реформування та основою 
для стимулювання громад до об’єднання з метою підвищення їхньої 
спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюджетом є фінансова децентралізація, 
яка, у свою чергу, є запорукою фінансового розвитку місцевого 
самоврядування. Оскільки, хоча місцеві органи влади й проголошено 
самостійними при формуванні своїх бюджетів, однак у структурі їх видатків 
значну частину (близько 63 % у 2015 р.) становлять видатки на охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, які 
фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету. А це означає, що 
справжня децентралізація влади поки що не відбулася. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ 

ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
 

У статті подано короткий аналіз найбільш розповсюджених критеріїв 
кластеризації банківської системи. Зосереджено увагу на заходах щодо структуризації 
вітчизняних банків, що проводить НБУ та надано рекомендації по вдосконаленню цього 
процесу. 

           Ключові слова: кластеризація, банки, НБУ, банківський нагляд. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли економіка потріпає від 
браку грошей і постійно з’являється інформація про банкрутство чергового 
банку, питання формування дієвого нагляду за банківською системою 
набувають особливої актуальності. Для підвищення результативності 
банківського нагляду всі банки України було поділено на чотири групи за 
обсягами активів. Станом на початок другого півріччя 2015 року до групи 
найбільших і великих  банків входило 14 установ, до групи середніх – 24,  в 
групу невеликих – 75.  Всього в країні працювало 127 банків, 10 було оголошено 
неплатоспроможними [1]. 

У листопаді 2015 року НБУ ініціював реформу системи банківського 
нагляду, в основі якої буде покладено кластерний підхід. Питання визначення 
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груп банківських кластерів і критеріїв на яких це буде зроблено стає дуже 
актуальним. Від того, до якого кластеру буде віднесено той чи інший банк, буде 
залежати ступінь та інструменти контролю. Проте, Нацбанк чітко не освітлює 
критерії формування кластерів.Відповідних досліджень бракує у вітчизняній 
науковій літературі. Серед іноземних авторів необхідно відзначити Ф.Т. 
Алескерова, В.Ю. Белоусову, В. Болда, Р. Верма, E. Леві, А. Мікко.  

Постановка завдання. На основі групування та узагальнення результатів 
досліджень вищеназваних авторів спробуємо проаналізувати можливі варіанти 
кластерізації, порівняти їх із запропонованими НБУ та зробити відповідні 
висновки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливим видом 
фінансового контролю є банківський контроль, який є контролем за діяльністю 
банків з метою забезпечення безпеки вкладів і стабільності банківської системи 
країни. Організація банківського контролю (або банківського нагляду) в Україні 
знайшла своє законодавче закріплення в законах «Про Національний банк 
України» [2] , «Про банки та банківську діяльність» [3]. 
          Банки змінюють свої бізнес-моделі, підлаштовуючись під потреби ринку, 
дії конкурентів, регуляторне середовище. У різних типів банків різна реакція на 
зовнішні умови. Оскільки вітчизняний банківський сектор представлений 
численними банками, то оцінку впливу різноманітних чинників на діяльність 
комерційних банків доцільно виробляти на агрегованому рівні для різних груп 
банків. В зв'язку з цим, вибір адекватного підходу до кластеризації банківського 
сектора (тобто, розбиття сукупності банків на групи із загальними ознаками) є 
важливою задачею.  

Перед тим, як розглянути нові підходи до організації банківського нагляду 
в Україні, звернемося до самого поняття «кластер» та міжнародної практики 
застосування сегментації банків на основі різних критеріїв.  

Найпростіше визначення кластера - промислова група. М. Портер у книзі 
«Конкуренція», разом з іншими визначеннями  цього поняття, говорить, що 
кластер  - новий спосіб структурування та розуміння економіки, організації 
теорії і практики економічного розвитку, що забезпечує додаткові можливості 
формування і встановлення державної політики [4]. 

На основі проаналізованої літератури вважаємо доцільним 
використовувати наступні критерії кластеризації банківської системи: 

1. Експертний підхід заснований на виборі експертами одного, найбільш 
значущого параметра банківської діяльності. Далі з сукупності банків виділяють 
групи банків з великим, середнім, малим значенням цього параметра, такими 
параметрами можуть бути: розмір активів, активність здійснення кредитних або 
спекулятивних операцій. Оскільки кластери перетинаються, то в рамках даного 
методу важко відстежити і дати оцінку змінам бізнес-моделей різних типів 
банків. 

2. Підхід з позиції фінансової стійкості передбачає або оцінку через аналіз 
вірогідності банкрутства банку, або використання моделі CAMELS. До плюсів 
першого варіанту можна віднести наступні моменти:  відбувається врахування 
різного ступеня впливу однакових чинників на вірогідність банкрутства різних 
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кластерів банків; можливість одержати алгоритм автоматичної класифікації 
сукупності банків на довільне число кластерів.  

Банківський нагляд на основі моделі CAMELS передбачає групування 
банків з урахуванням балу отриманого за такими критеріями як капітал, активи, 
рівень менеджменту, доходність, ліквідність, чутливість до ризиків. Така 
система організації банківського нагляду показала свою ефективність як в 
Україні так і в світовій практиці. Крім CAMELS серед зарубіжних методик 
також популярні методики, запропоновані фірмами Standart&Poors, Moody's 
Service, Fitch IBCA, «Thomson Bank Watch-BREE» і т.д. Ці методики оцінки 
фінансової стійкості банків близькі по змісту до методики CAMELS.  

Розбиття банків на кластери з погляду їх фінансової стійкості добре 
використовувати для оцінки надійності банківської системи, проте труднощі 
можуть виникнути при оцінці бізнес-стратегій банків, оскільки фінансова 
стійкість банку - це результуюча характеристика обраної банком стратегії.  

3. Динамічний аналіз патернів (шаблонів) поведінки банків  
Розглянемо тепер роботи, в яких підхід до аналізу банків заснований на 

динамічному аналізі патернів поведінки банків. Потрібно відзначити, що даний 
метод вельми популярний у зарубіжних дослідників:  Ф. Т. Алеськеров [5]., Б. 
Болда і Р. Верма [6]. Даний підхід включає 4 етапи:  

1) Визначаються банківські кластери.  
2) Для кожного кластера знаходиться унікальний патерн, тобто значення 

показників, набір яких характеризують кластер.  
3) На третьому етапі аналізується зміна патернів банками з часом. 

Будується впорядкований ряд номерів патернів, кожний з яких визначав 
особливості функціонування банку у відповідний момент часу. Конструюються 
траєкторії для кожного банку.  

4) Банки, що мали однакові траєкторії впродовж даного періоду часу, 
складають динамічні групи.  

Часто як показники для характеристики патерну використовуються 
співвідношення:  Власний капітал/Валюта балансу  - CAP; Вкладення в державні 
цінні папери/Працюючи активи – GOS; Одержані міжбанківські 
кредити/Сумарні зобов'язання - MBK; Кредити комерційним організаціям/ 
Працюючи активи - CRED;  Фактичний прибуток/ Працюючи активи  - PR; 
Ліквідні активи/ Працюючи активи – LIQ. 

4. Підхід з погляду розміру активів використовується в світі досить 
активно. Виходячи з розміру активів здійснюється аналіз рівня ефективності 
витрат банку, який відображає здатність менеджменту банку ухвалювати 
оптимальні рішення при виборі банківських продуктів і використанні чинників 
виробництва при мінімізації витрат.  

5. Кластеризація по типу фінансових відносин з рештою учасників ринку 
базується на сегментації за власниками (банки з державним, приватним 
вітчизняним, іноземним капіталом); банки, що замикаються на одні і ті ж 
сектори економіки, як по залученню, так і по розміщенню ресурсів; банки, що 
мають доступ до пасивів особливого характеру: депозити населення, іноземні 
позики або депозити реального сектора.  
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6. Кластеризація за типами стратегій, яких дотримуються банки.  
У роботі А. А. Бобишева [7] основними ознаками для сегментації банків 

пропонуються: джерела доходів банку, структура активів і пасивів. Серед 
найцікавіших в роботі можна виділити такі типи банків, як диверсифіковані, 
кептивні (частка власного капіталу в пасивах яких перевищує 60%); банки, що 
концентрують активи у державних цінних паперах, і малі банки з 
невизначеними стратегіями.  

Достатньо поширеним є виділення таких стратегій [8]:  
1 - універсальні банки і по продуктовій, і по клієнтській ніші.  
2 - спеціалізована по продуктовій ніші, але універсальна по типу клієнтів.  
3  - універсальна продуктова ніша, але спеціалізована клієнськая база. 
4 - спеціалізовані продуктова і клієнтська ніша.  
Ще один підхід, який активно використовується в деяких іноземних 

банківських системах,  припускає виділення клієнтських банків (включаючи три 
субкластери), кредитних банків (підрозділяється на два субкластери), 
клірингових банків («банки для банків»), капіталізованих монобанків 
(«кептівні» банки), ресурсозалежних дочірніх іноземних банків, банків для 
фінансування зовнішньоекономічної діяльності, універсальних банків, малих 
псевдоуніверсальних банків.  

Метод угрупування банків за  типом  стратегій дозволяє:  
1) визначити, навколо яких моделей банківського бізнесу відбувається 

концентрація діяльності на певний момент часу;  
2) прослідити, які банківські кластери ростуть, а які зменшуються і 

причини цього процесу;  
3) його результати можна використовувати при ухваленні рішення з 

приводу диференціації регулювання залежно від типу банку, а не тільки 
виходячи з критерію його  розміру.  

В цілому, даний підхід може бути використаний з метою оцінки зміни 
бізнес-стратегій комерційних банків, оскільки безпосередньо пов'язаний з 
поняттям «стратегія» банка. 

Розглянувши особливості кожного підходу до виділення кластерів, 
звернемо увагу, що в усіх підходах зустрічається у тому чи іншому вигляді 
використання показників: розмір кредитної організації, джерело власних коштів 
банку, приналежність банку до фінансово-промислової групи, а також 
аналізується співвідношення статей балансу банку.  

Як зазначалося, НБУ змінив процедуру банківського нагляду. Із 
застосуванням нового підходу Національний банк групуватиме для цілей 
нагляду невеликі банки за схожістю бізнес-моделей, профілями ризиків та 
характером здійснюваних операцій чи іншими основними ознаками. Великі та 
найбільші банки будуть групуватися не за бізнес-моделлю, а за ознакою 
власності. Виділяють державні банки, банки, що створені міжнародними 
банківськими групами, великі банки, створені приватним українським 
капіталом. Ці банки працюють як універсальні чітко і прозоро багато років. Їх 
менеджмент, основні операції, напрями діяльності усім відомі, знаходяться у 
відкритому доступі. Щоб оцінити стан банків, що відносяться до третьої та 
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четвертої груп, буде застосовуватися  шкала, яка оцінює банк за трьома 
напрямами: прозорість структури власності, наявність бізнес-моделі і рівень 
ризикової цієї бізнес-моделі. Банки третьої і четвертої груп поділені на два 
блоки - ринкові і неринкові, в кожному з яких сформовано по чотири кластери. 
Серед ринкових банків: бізнес, ризикові, рітейлові банки і банки з іноземними 
інвесторами (небанківськими установами). До неринкових відносяться: бізнес, 
схемні, кептивні і заморожені банки.   

За даними Нацбанку, на даний момент до третьої і четвертої групи 
відносяться 92 банки з активами на 127,5 млрд. грн.. (10% ринку). Серед цих 
банків НБУ знайшов тільки 43 ринкових. Інші віднесені до кептівних, 
заморожених, схемних і ризикових [1].  

Ринкові банки - це банки, які працюють відкрито, формування ресурсної 
бази, видача кредитів і здійснення інших активних операцій відбувається в 
основному з незв'язаними особами на абсолютно ринкових умовах. Це основна 
маса банків, основну увагу вони повинні звернути на капіталізацію та чітке 
оформлення бізнес-моделі.  

Ще одна група - неактивні банки. Це банки, які під впливом кризи 
застигли на певному рівні і не модернізують свою діяльність,  не визначилися з 
напрямами подальшого розвитку чи згортання. Заходи банківського нагляду для 
цих банків будуть сконцентровані на визначені подальших перспектив 
діяльності: чи то об’єднання з іншим банком, чи то пошук нового інвестора. 

Досить проблемним кластером є кептивні банки, активи та пасиви яких 
формуються виключно під впливом потреб акціонерів. Такі банки є нестійкими, 
ризик-менеджмент в них неналагоджено, і це викликає необхідність особливого 
підходу до нагляду за ними. Він полягатиме в розширенні сфери діяльності 
банків, обмеженні операцій зі зв’язаними особами, якщо власники планують 
подальше функціонування банку. 

Виділено такий кластер як ризикові банки, активи яких характеризуються 
високим рівнем концентрації на специфічних операціях. Зміна ринкової ситуації 
може спричинити серйозні проблеми з дотриманням нормативів, тому з цими 
банкам основна робота буде здійснюватися у напрямі зниження концентрації 
активів. Крім того, у постанові Правління НБУ «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України» визначено перелік 
ознак здійснення банком ризикової діяльності, у тому числі у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення. До таких ознак віднесено: здійснення банком операцій (прямо або 
опосередковано), що не мають прямої економічної доцільності (сенсу); 
здійснення опосередкованого кредитування пов’язаних із банком осіб; не 
включення до переліку пов’язаних із банком осіб, які мають ознаки пов’язаності 
з банком, та з якими банк здійснює операції прямо чи опосередковано; 
здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності; 
використання банком фінансових інструментів, що призводить до  штучного 
поліпшення фінансового результату банку або викривлення його звітності;  
дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов’язаних з банком 
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осіб;  одноразове грубе або систематичні порушення банком законодавства  у 
сфері готівкового обігу. 

Останній кластер - схемні банки, у яких частина операцій, так чи інакше, 
пов'язана або з готівкою, або з якимись маржінальнимі операціями, що 
підлягають фінансовому моніторингу або викликають сумніви, щодо законності 
та прозорості здійснення. 

Банки останніх кластерів можуть створити певну загрозу стабільності 
роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, особливо за умови 
прийняття одночасного рішення про закриття. Тому це питання необхідно 
додатково доопрацювати. 

Кластерний підхід при здійсненні банківського нагляду дозволить [1]: 
- оптимізувати навантаження на наглядовців та кураторів; 
- визначити найактуальніші напрями для аналізу операцій банку; 
- скоординувати активність наглядових підрозділів, фінансового 

моніторингу, валютного контролю тощо. 
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволяє 

зробити висновок, що НБУ, чітко не прописавши критерії, на яких здійснюється 
кластеризація, ускладнює розуміння сенсу такої процедури і створює підґрунтя 
для прийняття непрозорих рішень та суб’єктивної оцінки діяльності банку. 
Розроблені Національним банком України (НБУ) критерії розділення банків на 
кластери нормативно неврегульовані і непрозорі, що підсилює додаткові ризики 
для банків і дестабілізує фінансовий ринок. У більшості країн світу наглядові 
органи використовують офіційно визнану бальну систему оцінки банків 
CAMELS, що дозволяє визначити загальний стан всіх напрямів діяльності банку 
на підставі оцінки шести складових - достатності капіталу, якості активів, 
ефективності управління, динаміки доходів, ліквідності і чутливості до ризиків.  

Можна піти іншим шляхом кластеризації – за походженням капіталу. 
Окремо варто виділити банки з іноземним західноєвропейським капіталом, в 
яких внутрішні системи контролю з боку материнських структур набагато 
жорсткіші, ніж ті, які є в НБУ - відповідно, немає сенсу перенавантажувати їх 
наглядом. У окремий кластер слід винести і державні банки, де є ризики 
корупції та неефективного менеджменту. Ще один клас - це ринкові банки, які 
мають прозору структуру власності. Остання група – усі інші установи, які 
потрібно розглядати окремо, пильно вивчаючи, чим вони займаються.  

Оскільки вітчизняний банківський сектор не є однорідним, то наслідки 
посилення банківського нагляду і регулювання будуть різними для різних банків 
з огляду на те, що вони володіють різними можливостями і стимулами для 
коректування своїх бізнес-моделей. В зв'язку з цим науковий і практичний 
інтерес викликає реакція різних банків на зміну регуляторного середовища, що 
полягатиме в коректуванні стратегій ведення банківського бізнесу. 
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ПИТАННЯ МИТНО-ТАФРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
 У статті розглянуто сучасний стан митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, основні його елементи, уточнено зміст категорій «мито», 
«митний тариф». 

Ключові слова: митно-тарифне регулювання, мито, митний тариф, 
зовнішньоекономічна діяльність, митно-тарифні методи, митна політика. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах митне регулювання 

зовнішньої торгівлі відіграє важливу роль у політичному механізмі, оскільки 
застосовується з метою захисту національної економіки, виконання 
міжнародних зобов'язань, підтримки стабільності міжнародної торгової 
системи. Тому ефективно діючий механізм митного регулювання є невід'ємною 
умовою для проведення активної і цілісної митної політики, а також вирішення 
митними органами завдань щодо забезпечення економічної безпеки України, 
захисту її економічних інтересів. У зв'язку з цим митна політика України має 
коригуватися відповідно до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов, набуваючи 
більшої гнучкості у відповідності до змін у зовнішньому середовищі. 
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Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей 
митного-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в сучасних економічних 
реаліях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Митна справа має 
тисячолітню історію і на всіх етапах свого розвитку була одним з атрибутів 
держави. 

Питанню особливостей і проблем митно-тарифного регулювання 
присвячені праці багатьох науковців та практиків, серед них О. Гребельник, О. 
Єгоров, М. Кучерявченко, Т. Мельник, П. Пaшко, Л. Пісьмаченко, С. Попеляєв, 
Ю.А. Ровенський, Б.М. Угаров, Є.С. Шерстньов, Б.П. Ярема та ін. 

Митне регулювання є одним з основних інструментів державного впливу 
на зовнішньоторговельний оборот. За його допомогою держава, з одного боку, 
забезпечує вільний доступ української економіки до системи світового 
господарства, а з іншого – шляхом встановлення заборон і обмежень на 
ввезення та вивезення окремих товарів, ліцензування, квотування і 
застосування низки інших заходів забезпечує захист інтересів українських 
споживачів, економічної безпеки держави, суспільного порядку, життя і 
здоров’я людей, моральних засад і культурних цінностей суспільства, а також 
поповнення прибуткової частини Державного бюджету шляхом стягнення 
митних платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України [2, 43 с.]. 

У практиці зовнішньоекономічної діяльності країн світу існує два рівні 
митного регулювання: міжнародний – передбачає здійснення такого регулювання 
через прийняття та виконання рішень спеціалізованих міжнародних організацій, 
таких як Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародний валютний фонд, 
Світовий банк реконструкції та розвитку та інші, які митне регулювання 
здійснюють шляхом встановлення основних принципів міжнародного митного 
регулювання. Національний – опирається на відповідні закони та інші законодавчі 
акти свого національного законодавства, що визначають митну політику. 

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльноcті 
розпочалоcь в Україні з отриманням державою незалежноcті в 1991 році. 
Оcнови правового фундаменту митно-тарифного регулювання закладені 
Законом України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 року № 2098-
XII. Cаме цей закон визначив оcновні напрямки тарифного регулювання, ввів у 
законодавcтво України такі поняття:  

– ввізне, вивізне, cпеціальне, антидемпінгове, компенcаційне мито; 
– митна вартіcть товарів та  країна походження товарів [5, с. 78]. 
Правовою основою впровадження та реалізації митно-тарифного 

регулювання в Україні є:  
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (16.04.1991 № 

959-ХІ, визначає принципи, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД), право на здійснення та регулювання ЗЕД, оподаткування та ліцензування 
ЗЕД, економічний захист, відповідальність та інформаційне забезпечення у сфері 
ЗЕД, правові режими ЗЕД, економічні відносини з іншими державами, розгляд 
спорів у ЗЕД); 
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2. Митний кодекс України (від 13.03.2012 № 4495-VI, визначає засади 
організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, 
організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби 
України; спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, 
створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення 
додержання законодавства України з питань митної справи); 

3. Закон України «Про митний тариф України»  (від 19.09.2013 № 584-VІІ, 
визначає порядок формування та застосування митного тарифу України при 
ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів 
та інших предметів встановлюється з метою обкладення митом зазначених 
товарів та інших предметів. 

Об’єктом митно-тарифних відносин є всі види зовнішньоекономічної 
діяльності, під час здійснення яких відбувається процес переміщення через 
митний кордон, експорт (імпорт) послуг, кредитні та розрахункові операції між 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, спільна підприємницька 
діяльність. 

Основним елементом митного тарифу є мито. 
Вітчизняний вчений О.П. Гребельник вважає, що «мито – це вид 

державного непрямого податку, який справляється з імпорту, експорту та 
транзиту товарів, торговельно-промислового прибутку, майна, цінностей і 
предметів, що перетинають кордон у визначених державою пунктах під 
контролем митних служб» [12, с.156]. Б.П. Ярема теж трактує мито як «податок 
на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України і 
за законом підлягають оподаткуванню» [15 c.12].  

С. Попеляєв характеризує мито як акцизний податок [7, 348], а М. 
Кучерявенко називає мито податковим платежем, наділяючи його певними 
специфічними рисами [8, 115]. Серед ознак, які не дозволяють надати митові 
статус податку, автор називає таке: мито не є безумовним платежем, а сплачується 
до митного органу під час реалізації ним державно-владних повноважень; сплата 
мита не регулюється відносинами імперативного характеру; мито має разовий 
характер, натомість податки відрізняються періодичністю. 

На нашу думку,  мито все ж таки є податком, бо йому притаманні ознаки 
обов’язковості, безвідплатності, нецільового призначення, безповоротності, 
тобто ті ознаки, що притаманні виключно податкам. 

 Митні тарифи за своїм економічним змістом і характером дії належать до 
ринкових регуляторів зовнішньоторговельного обороту. Оскільки мито належить 
до непрямих податків, які стягуються при переміщенні товарів через митний 
кордон, то воно, будучи включеним до ціни товару, підвищує її та знижує його 
конкурентоспроможність. Однак за начебто простою дією мита на зовнішню 
торгівлю приховані складні та суперечливі процеси, які воно зумовлює та 
відображає, торкаючись найважливіших сфер суспільного виробництва [2, с. 90]. 

Митний тариф можна розглядати і як конкретну ставку мита, що 
застосовується під час увезення певного товару на митну територію країни чи 
його вивезення. У такому випадку поняття митного тарифу збігається із 
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поняттям мита при переміщенні товарів через митний кордон країни і може 
визначатись як вид митного платежу, що стягується з товарів та предметів, які 
переміщуються через митний кордон держави [3, с. 115] 

У широкому розумінні митний тариф – це засіб здійснення 
зовнішньоторговельної політики держави, а також інструмент регулювання 
внутрішнього ринку країни у його взаємодії із зовнішніми ринками. 

Митний тариф є головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі 
та представляє собою систематизований перелік мита, яким обкладаються 
товари при імпорті чи експорті з даної країни. 

Основними завданнями митного тарифу є захист національних 
виробників від іноземної конкуренції, надходження коштів у державний 
бюджет, поліпшення умов доступу національних товарів на іноземні ринки, 
регулювання стану платіжного балансу країни. 

Можна виділити такі функції митного тарифу : 
– фіскальна ( формує дохідну частину бюджету); 
– стимулююча ( стимулює збільшення експорту); 
– регулятивна ( регулює раціональну структуру експорту та імпорту); 
– захисна (захищає національних виробників від іноземної конкуренції); 
– політична (здійснює економічний тиск на інші держави шляхом 

збільшення митних тарифів або чи надає їм митні пільги).[9, 46 с.] 
           Митно-тарифні методи регулювання (імпортні та експортні тарифи) є 
історично першим інструментом протекціонізму і регулювання зовнішньої 
торгівлі. Вони займають центральне місце в системі реалізації державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тарифні методи розроблені 
досить досконально і зведені у системи єдиних митних тарифів. 

Державне регулювання ЗЕД в Україні здійcнюєтьcя різними методами, 
що залежно від кваліфікаційних ознак (критеріїв) поділяютьcя на 
адмініcтративні й економічні, тарифні й нетарифні. 

Економічні методи регулювання ЗЕД діють через ринковий механізм 
ґрунтуютьcя на викориcтанні економічних інcтрументів торгової політики — 
мита, податків (ПДВ, акцизів і ін.) і митних зборів. Викориcтовуючи ці 
інcтрументи, держава впливає на економічні інтереcи cуб’єктів ЗЕД і на їх 
поведінку. Ці методи здебільшого відповідають природі ринкових відноcин і 
тому відіграють головну роль у регулюванні ЗЕД у cучаcних умовах. 

Тарифні методи поряд з податками та зборами є оcновою економічного 
регулювання ЗЕД. Виняткова роль митних тарифів у регулюванні ЗЕД 
визначила доцільніcть їхнього оcобливого розгляду поза зв’язком з іншими 
методами економічного регулювання. Тарифне регулювання cпрямоване 
переважно на захиcт внутрішнього ринку від іноземної конкуренції, у тому 
чиcлі недоброcовіcної. У cиcтемі тарифного регулювання вирішальну роль 
відіграють ввізні мита. 

Нетарифні методи застосовуються як до імпорту так і до експорту. З їх 
допомогою забезпечується захист навколишнього середовища, моралі, релігії і 
мова вже йде про забезпечення відповідних аспектів національної безпеки та 
національних інтересів країни. До нетарифних заходів відносяться будь-які 
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заходи неподаткового характеру з боку держави, спрямовані на здійснення 
впливу на суспільні відносини в зовнішньоекономічній сфері. Сутність 
нетарифного регулювання ЗЕД полягає в забезпечені належного захисту не 
лише інтересів держави, а і інтересів окремих суб'єктів цієї діяльності. 

Світова організація торгівлі (СОТ) неодноразово наголошувала на 
необхідності повної ліквідації нетарифних бар'єрів, але більшість країн світу 
продовжують широко їх застосовувати. На сьогодні нетарифні бар'єри 
представляють собою найбільш ефективну зброю дискримінації та блокування 
доступу до ринків збуту. Вони включають велику кількість протекціоністських 
прийомів (за підрахунками Міжнародної конференції з торгівлі і розвитку ООН 
(ЮНКТАД) більше ніж 800), починаючи від урядових субсидій, кількісних 
обмежень, введення санітарних і технічних норм та закінчуючи навмисним 
ускладненням адміністративних процедур. 

Адміністративні методи безпосередньо впливають на господарські 
відносини. Адміністративні методи найдоцільніше застосовувати за умов 
економічної нестабільності, зростання дефіциту та інфляції. Ними 
користуються, як правило, протягом короткого терміну з метою захисту 
економіки країни або її відродження через мобілізацію та оптимальне 
використання ресурсів. До них належать ембарго (повна заборона 
зовнішньоекономічної діяльності), ліцензування, квотування, специфічні 
вимоги до товару та ін. 

Знижуючи чи підвищуючи митні тарифи, країна завжди ризикує: у 
першому випадку – отримати перенасичення внутрішнього ринку імпортними 
товарами, що призведе до зменшення національного виробництва таких 
товарів, а у другому – завести країну у глухий кут міжнародної економічної 
ізоляції. Тому завжди необхідно проводити виважену митно-тарифну політику і 
зважати на власні економічні інтереси. 

Сьогодні існує ряд проблем, які впливають на стан митно-тарифного 
регулювання в Україні, зокрема: 

 значна деталізація та надмірна диференціація у розмірах ставок 
ввізного мита на однорідні товари; 

 встановлення специфічних та комбінованих ставок ввізного мита без 
урахування специфіки поставок товару; 

 наявність значної кількості пільг зі сплати ввізного мита для окремих 
галузей та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

 корупційні діяння в митних органах призводять до зменшення 
надходжень до державного бюджету; 

 ігнорування галузевими міністерствами та відомствами основних 
принципів і підходів щодо підготовки законодавчих актів з питань митно- 
тарифного регулювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Митно-тарифне регулювання є 
одним із найпоширеніших й найдієвіших економічних інcтрументів 
регулювання зовнішньоекономічних відноcин. Митний тариф в умовах 
євроінтегрування та лібералізації торгівлі не повинен втрачати cвоїх оcновних 
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функцій, а навпаки муcить баланcувати національні інтереcи з інтереcами 
інших країн cвіту.  
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Постановка проблемы. Управление ресурсной базой банковских 

учреждений является необходимым условием удовлетворения спроса 
экономики на банковские кредиты, развития финансового рынка и успешного 
социально-экономического развития национальной экономики. В современных 
условиях актуальное значение для решения вопросов по управлению ресурсами 
банка приобретают инструменты финансового инжиниринга, посредством 
которых формируются инновационные инструменты управления в виде новых 
финансовых технологий, инструментов и процессов. 

Постановка задачи. Существует необходимость поиска методов и 
технологий управления ресурсной базой коммерческих банков Республики 
Беларусь на основе адаптации зарубежного опыта использования 
прогрессивных финансовых инструментов к национальным условиям 
банковской деятельности. Выбранная тематика является высоко актуальной, 
поскольку в конечном итоге способствует социальному и финансово-
экономическому развитию страны, повышению финансовой грамотности 
банковских специалистов и населения, содействует формированию 
инновационных подходов в финансовой сфере. 

Изложение основного материала исследования. Банковские ресурсы – 
это совокупность денежных средств и имущества банка, используемых им для 
осуществления своей деятельности и образуемых за счет собственных, 
привлеченных и заемных источников. Источники формирования ресурсов 
банка делят на: собственные (фонды банка, нераспределенная прибыль); 
привлеченные (депозитного и недепозитного характера); заемные 
(межбанковские кредиты и депозиты). Состав и структура банковских пассивов 
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оказывают непосредственное влияние на масштабы кредитных и других 
активных операций банков, а также на объемы доходов, полученных за счет их 
проведения. Состав и структура банковских ресурсов влияют на ликвидность 
кредитной организации. 

Финансовый инжиниринг представляет собой многогранный процесс с 
набором различных инструментов для решения множества задач, так или иначе 
связанных с целями привлечения и вложения денежного капитала. В наиболее 
обобщенном виде финансовый инжиниринг представляет собой многогранный 
процесс с набором различных инструментов для решения множества задач, так 
или иначе связанных с целями привлечения и вложения денежного капитала [1, 
с.23]. При рассмотрении дефиниций ведущих специалистов финансового 
инжиниринга нами выделено определение, которое многими исследователями 
считается классическим. Это определение финансового инжиниринга, 
предложенное Дж. Финнерти, который определил финансовый инжиниринг как 
«проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых 
инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к 
решению проблем в области финансов» [2]. Фундаментальность данного 
определения заключается в том, что оно емко и в то же время достаточно полно 
описывает сущность финансового инжиниринга как экономической категории.  

Однако, финансовый инжиниринг в банковской сфере, по нашему 
мнению, следует рассматривать как создание инновационных банковских 
продуктов и услуг для перераспределения финансовых ресурсов, рисков, 
ликвидности, доходности и информации в соответствии с собственными 
интересами и специфическими потребностями контрагентов в условиях 
динамичных изменений в макро- и микроэкономической среде.  

Практическое применение финансового инжиниринга оказывает 
существенное влияние на качество и уровень финансово-экономического 
развития страны, в том числе банковского сектора.  

Несмотря на положительную динамику изменения ресурсной базы 
многих банков в республике, следует отметить, что на протяжении нескольких 
лет существует множество общих и типичных для банковской сферы проблем 
формирования ресурсов: неизменная динамика величины уставного фонда; 
сравнительно невысокие достижения в области привлечения ресурсов на 
международных рынках капитала; неустойчивое финансовое состояние 
отдельных организаций, пользующихся кредитной поддержкой банка в рамках 
принимаемых органами государственного управления решений; рост объемов 
инвестиционного кредитования; низкий уровень экономической эффективности 
значительной части обслуживаемых юридических лиц.  

Рассмотрим конкретные структурированные продукты, используемые для 
повышения ресурсной базы банковских учреждений. Структурированные 
продукты явились результатом финансовой инженерии, инструменты которой 
активно используются на мировых рынках. Они разработаны в целях получения 
новых способов управления рисками и доходностью на фондовом рынке. По 
существу это продукты, которые комбинируют в себе депозит и инвестицию, 
где доходность зависит от рыночной оценки базовых активов. Типичный 
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финансовый инструмент, который может быть связан с депозитами, включает в 
себя рыночные индексы, акции, ставки процента, финансовые инструменты, 
приносящие фиксированный доход, валюту или их комбинацию. 

Структурированные депозиты имеют некоторые важные характеристики, 
которые отличают их от традиционных депозитов. В случае обычных срочных 
депозитов, доходность и срочность – фиксированы. С другой стороны, 
структурированные депозиты могут иметь различные доходности, и в 
некоторых случаях, различную срочность. Для удовлетворения этих двух 
фундаментальных условий производится разделение первоначально 
размещенных средств на две части, которые и будут генерировать постоянный 
(стабильный) и переменный денежный поток.  

Рассмотрим, как функционируют структурированные депозиты по 
сравнению с классическими срочными депозитами, предлагаемыми на рынке 
банковских услуг в республике. Для клиентов (как физических, так и 
юридических лиц) при размещении их средств в банк необходима гарантия 
вложения (инвестирования) этих средств без риска их потери. Определенная 
группа клиентов желает иметь абсолютно надежную гарантию сохранения и 
возврата своей первоначально вложенной суммы, но при этом рассчитывает на 
потенциальную возможность получения дохода, который, в свою очередь, 
будет превышать не только уровень инфляции, но и средние ставки по 
обычным депозитам. Общая схема структурированного депозита представляет 
собой две части. Первая часть является наибольшей от первоначально 
вложенной клиентом суммы (85-90 процентов) размещается в высоконадежные 
финансовые инструменты с фиксированной доходностью. Именно она 
позволяет сформировать стабильный денежный поток, и предоставить полную 
гарантию возврата капитала в конце установленного срока путем ее 
инвестирования в высоконадежные инструменты с фиксированной 
доходностью. Вторая опционная часть  - 15-10 процентов дает возможность, в 
случае позитивного развития событий на фондовом рынке, заработать при 
помощи производных инструментов прибыль для клиента, которая будет 
существенно выше уровня инфляции и ставок по классическим депозитам. 
Именно опционная часть структурированного депозита и должна принести тот 
уровень доходности, который будет превышать инфляцию и ставки по 
обычным банковским депозитам [3, с.17]. Для эффективного 
функционирования структурированных депозитов необходимо, чтобы их 
опционная часть была сформирована корректно и смогла продуцировать 
нужный уровень прибыльности.  

Рассмотрим более наглядно, каким образом функционирует 
структурированный продукт (рисунок 1): 
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Рис. 1.  Графическая модель структурированного продукта 
Источник: разработка на основе [4, с.15] 
 
Банку, разрабатывающему программы по структурированным депозитам, 

необходимо быть активным участником фондового рынка и, следовательно, 
иметь соответствующие технологии работы на международном рынке 
производных инструментов. Важно учитывать факторы риска, зависящие от 
природы приобретаемого производного инструмента и его базового актива, 
которые влияют на ожидаемую доходность по самому структурированному 
депозиту, и грамотно подходить к оценке динамики рынка базового актива. 

По нашему мнению, преимуществами структурированных депозитов 
являются: потенциальная высокая доходность при минимальных рисках; 
широкий выбор инструментов. Среди недостатков следует отметить, что 
структурированные финансовые продукты не рассчитаны на мелких 
инвесторов. 

Проведем сравнительный анализ выгод и потерь при заключении 
обычного депозитного договора и структурированного опционного контракта в 
различных рыночных ситуациях. 

Например, у клиента есть свободные денежные средства в размере 
150 000 000 белорусских рублей, он планирует разместить их на 1 год на 
срочный банковский вклад (депозит). В данном примере будем использовать 
процентные ставки ОАО «Белагропромбанк» по срочному банковскому вкладу 
(депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0» (таблица 1) [5]. 
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Таблица 1 
Процентные ставки ОАО «Белагропромбанк» по срочному 

банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0» в 
белорусских рублях 

 
Сроки 

Сумма депозита, 
ед.валюты до 6 мес. 

90-180 дней 

от 6 мес. до 1 
г. 

181-370 дней 

от 1 г. до 2 лет 
371-740 дней 

от 2 лет до 5 
лет 

741-2000 дней 
1 - 10 000 000 24,0 24,3 24,5 24,8 
10 000 001 –  
50 000 000 24,1 24,4 24,6 24,9 

50 000 001 и 
более 24,2 24,5 24,7 25,0 

Источник: собственная разработка на основе [5] 
 
Рассчитаем доход клиента, если он разместит денежные средства на 

срочный банковский вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста 2.0». В 
данном примере для расчета наращенной суммы использовалась формула 
сложных процентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Срочный банковский вклад (депозит) «Система сбережений Линия 
роста 2.0» (в белорусских рублях) 

Первоначальная сумма вклада 150 000 000 бел. руб. 

Срок  1 год 

Процентная ставка 24,7 % 

Наращенная сумма 187 050 000 бел. руб. 

Планируемый доход 37 050 000 бел. руб. 

Источник: собственная разработка 
 
Рассмотрим структурированный депозит, состоящий из двух банковских 

продуктов: стандартный депозит и опционный контракт. 
Сумма вложений клиента в продукт составляет 150 000 000 белорусских 

рублей. Банк, получив от клиента денежные средства,  управляет ею разделяя 
эту сумму на две части: 120 289 000 белорусских рублей и 29 711 000 
белорусских рублей. Итак, на первом этапе 120 289 000 белорусских рублей 
размещается на срочный банковский вклад (депозит) «Система сбережений 
Линия роста 2.0» (таблица 3). 

Таблица 3 
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Срочный банковский вклад (депозит) «Система сбережений Линия 
роста 2.0» (в белорусских рублях) 

Первоначальная сумма вклада 120 289 000 бел. руб. 

Срок  1 год 

Процентная ставка 24,7 % 

Наращенная сумма 150 000 383 бел. руб. 
 

Источник: собственная разработка 
 
Отметим, что через год сумма депозита возрастет до 150 000 000 

белорусских рублей, то есть до первоначальной суммы вложений, что 
позволяет клиенту гарантированно вернуть инвестированную сумму. 

Следующий этап в управлении банком ресурсами клиента заключается в 
том, что оставшиеся 29 711 000 белорусских рублей банк использует для 
приобретения опционного контракта на покупку акций со сроком исполнения 
365 дней. 

Рассмотрим, каким образом зарабатывает банк, продавая клиентам 
структурированные продукты. Обычно – за счет комиссии, встраиваемой в 
условия продукта. Возвращаясь к рассматриваемому примеру, эмитент 
продукта на покупку опционов направит не все 29 711 000 белорусских рублей, 
а, например, только 26 111 000 белорусских рублей, оставив себе 3 600 000 в 
качестве комиссии. 

Соглашаясь с мнением исследователей в данной сфере, отметим, что 
структурированные депозиты в основном менее рисковые, чем прямые 
инвестиции в другие финансовые инструменты, такие как акции или облигации, 
потому что банк обязан выплатить весь вложенный капитал инвестора обратно. 
Однако, они более рискованные, чем обычные вклады, поскольку их 
доходность зависит от оценки других финансовых инструментов на рынке, с 
которыми структурированные депозиты связаны [6-8] .  

Выводы из проведенного исследования. Применение инструментов 
финансового инжиниринга как нового направления в управлении ресурсами и 
рисками банка достаточно значима в банковской деятельности, поскольку это 
источник финансовых нововведений, которые дают возможность участникам 
финансового рынка эффективнее реагировать на перемены, приспосабливая для 
этих целей уже существующие или разрабатываемые новые финансовые 
инструменты и операционные схемы. 

Кроме этого, применение инструментов финансового инжиниринга 
повышает финансовую грамотность как банковских работников, так и 
населения, поскольку позволяет использовать новые прогрессивные 
финансовые продукты и эффективные инструменты управления ими. 
Расширение ресурсной базы коммерческих банков позволит поддерживать 
финансовую стабильность в Республике Беларусь и интеграцию национального 
банковского сектора в мировую финансовую систему. 
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 Development of business environment for Small and Medium Enterprises (SMEs) aims to 

encourage self-employment, entrepreneurship, investments and economic growth. This would lead 
to a significant increase of the income of the majority of population and an improvement of their 
economic welfare. 
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Relevance.  Micro, small and medium size enterprises are the engine of the 

European Economy. They are a major source of jobs, creation of entrepreneur 
attitude and innovation in the European Union and thus they are crucial for enhancing 
the competitiveness and employment. [11, p.3] According to statistics over 99% of 
Bulgarian enterprises belong to the category of SMEs which is of great importance 
for the country’s economy. Competitiveness of these economic entities is significant 
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for the Bulgarian economy which actually is the SMEs economy. Their 
encouragement and development is a prerequisite for reducing the high income 
inequality in the country. 

Aim of the study. The aim of this study is to present the significance of SMEs 
for the Bulgarian economy – reducing unemployment, limiting the high polarization 
of the people’s income and the economic recovery of the country as a whole.  

Main part. The main contribution of SMEs is creating employment which in 
the most countries is between 50 and 70% of total employment. [5, p.71] It seems 
that these enterprises are the main “employer” in most economies. This sector of the 
economy is characterized by a strong social function. SMEs are not large structures 
and have relatively limited resources and capacities. But during the last decades some 
of them went far out of local markets, thereby contributing more and more to 
innovation and growth.  According to Prof. L. Kirev, Ph.D. small structures are the 
sections necessary for “optimizing the overall innovation process”. [2, p.106] To 
some extent SMEs carry risks. [3, p.23] They are also “niche players” that “exist in 
the dual economy together with their larger counterpart” [6, p.3] – large enterprises. 
SMEs have a number of peculiarities and specific features [3, p.23-24]: an 
organizational form of small and medium businesses [1, p.15]; a relatively small 
amount of startup capital; an independence in decision-making [9, p.8]; a limited 
amount of investments; a simple production and an organizational management 
structure; production of small consignments; a small size of the staff; a strong 
attachment to certain formal structure[10, p.31]; mobility of the business with strong 
important relation between “supplier and customer” [7, p.1]; a generator of new jobs; 
a greater efficiency in technical innovations; a decrease of the inequality in income 
distribution [9, p.11] etc. 

SMEs are characterized by some specific advantages which are defined by 
their size, way of organizing and running business processes. Their main advantages 
are [3, p.24]: a high operative competence and knowledge about customers; “open” 
for innovations and favourable places for the development of entrepreneurial skills 
and business culture; an hierarchical, functional,  communicative and temporal 
proximity oriented to local markets and adaptability to the customer’s requirements; a 
greater flexibility because of their proximity to customers and markets, a higher 
speed of reactions and a better ability to redirect; a lack of unnecessary management 
units; a low level of bureaucracy; a promptness in making decisions; an effective 
system of control of the economic activity; a great creativity in building distribution 
channels etc. 

Along with these positive aspects SMEs have some disadvantages. The main 
negative features are connected with [3, p.25]: a high degree of dependence on the 
environment and strong unsustainability during sudden socio-economic fluctuations; 
a limited access to information; insufficient financial resources and a limited access 
to credits; an inappropriate behavior in certain cases; low qualified personnel and 
insufficient management knowledge and experience; rarely delegating authority; a 
lack of marketing knowledge; a low productivity due to their small size etc. One 
crucial disadvantage is that SMEs are not a homogeneous group. In this connection, 
various businesses do not contribute equally to the economic growth and 
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employment. As a whole, we can distinguish two types of SMEs: the first type whose 
aim is to provide an acceptable income for the owner and the second type striving for 
growth.  

In the first type of SMEs, the entrepreneurs want to keep their independence 
and personal control and for this reason they are not willing to take actions for a 
change.  SMEs of the second type, which are called fast-growing companies, have a 
disproportionately high share in creations of new jobs. According to some economists 
the contribution of these companies to the net increase in employment is particularly 
high during the recession [8, p.232]. They are orientated towards growth and generate 
high added value, take a high but predictable risk and provide a disproportionately 
high share in creations of new jobs even in times of crisis [4, p.29].  

Conclusions.  The success of SMEs lies in their ability to adapt themselves 
quickly and adequately towards the dynamic customer expectations and to produce 
high quality products for markets in different areas of their business. Therefore, these 
economic entities could contribute to reduction of high polarization of people’s 
income, as well as for an economic growth and creation of new jobs and keeping 
current jobs. In order to achieve the required results government policy must create a 
favourable environment for the development of SMEs. 
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Стаття присвячена визначенню взаємозв’язку та взаємовпливу фінансової стійкості 
і фінансової безпеки підприємства. Розглянуто умови фінансової стійкості підприємства 
та її взаємозв’язок з іншими фінансовими категоріями. Досліджено загрози втрати 
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безпеки підприємства. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова безпека, фінансові загрози, фінансова 
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Постановка проблеми. Проблеми забезпечення фінансової безпеки та 

фінансової стійкості останнім часом є надзвичайно актуальними, що пов`язане 
не тільки з фінансовою кризою, ростом нестабільності, але й з глобалізацією 
економічного простору, що призводить до збільшення кількості загроз у 
вигляді нестабільності фінансових ринків, аномальних варіацій цін на 
енергоносії, перш за все, на нафту і т. 64ол. В цих умовах господарюючі  
суб`єкти спіткнулись з необхідністю принципово нових підходів до 
забезпечення безпеки та стійкості свого розвитку. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. В Україні і за 
кордоном цією проблемою займалися О.І. Барановський, В.В. Бурцев, 
О.Д. Василик, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло,  
Н.П. Капустін, О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастернак-Таранушенко та 
інші. Вирішенню окремих аспектів фінансового безпеки та стійкості на рівні 
суб’єктів господарювання приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні 
дослідники, як О.В. Ареф’єва, І.О. Бланк, А.Е. Воронкова, С.М. Ілляшенко, Г.В. 
Задорожний, Г.В. Козаченко, Л.А. Костирко, В.П. Пономарьов, О.О. 
Терещенко, В.В. Шликов та інші. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні 
взаємозв’язку та взаємовпливу фінансової стійкості і фінансової безпеки 
підприємства. Відповідно до мети необхідно охарактеризувати «контрольні 
точки» та сутнісні показники фінансової безпеки підприємства та визначити 
місце фінансової стійкості в їх переліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стійкість – це одна 
з найважливіших характеристик, що визначає ефективність фінансового 
управління підприємством. Поняття фінансової стійкості широко 
використовується при аналізі фінансового стану підприємства та оцінці його 
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інвестиційної привабливості.  Фінансова стійкість підприємства  – це 
комплексне поняття, що відображає такий стан фінансів, при якому 
підприємство здатне стабільно розвиватись, зберігаючи свою фінансову 
безпеку в умовах додаткового рівня ризику.  Фінансова стійкість підприємства 
(в вузьком розумінні) – це визначене оптимальне співвідношення різних видів 
фінансових ресурсів, які має підприємство, а також співвідношення між 
різноманітними видами фінансових 65ол.65ссу, з одного боку, і напрямками 
використання цих ресурсів – з іншого. Фінансова стійкість підприємства 
досягається при забезпеченні деяких умов. 

По-перше, основна умова фінансової стійкості підприємства – 
його 65ол.65ссу65й65жність, яка характеризує такий фінансовий стан 
підприємства, за якого воно здатне вчасно погашати свої зобов’язання. Вона 
являється наслідком ліквідності підприємства, рентабельної діяності та 
ефективного управління грошовими потоками, що дозволяє синхронізувати 
грошові надходження та оплату фінансових зобов’язань. 

Умови платоспроможності: 
1. Ліквідність підприємства – наявність оборотних засобів, теоретично 

достатніх для погашення короткострокових зобов’язань. 
2. Наявність грошових засобів для сплати фінансових зобов`язань в 

поточному періоді. 
3. Оптимальна структура капіталу – характеризує платоспроможність 

підприємства в довгостроковому періоді. 
Другою умовою фінансової стійкості є наявність фінансових ресурсів для 

розвитку, які характеризують власні кошти для фінансування інвестицій та 
фінансову політику підприємства. 

Наявність фінансових ресурсів для розвитку розраховується за 
наступними показниками: 

1. 65ол.65ссу65й реінвестування грошових засобів (Гпін / ГПп), де 
Гпін – 65ол.65ссу65й (від`ємний) грошовий потік від інвестиційної діяльності; 
ГПп – потік грошових коштів від поточної діяльності; 

2. ступінь покриття інвестиційних можливостей (Гппі / загальна сума 
інвестицій); 

3. співвідношення величини внутрішнього та зовнішнього 
фінансування (ГПт (або усі внутрішні джерела фінансування) / загальна 
величина зовнішнього фінансування). 

Фінансову стійкість підприємства додатково характеризують показники, 
базою розрахунку яких є грошові потоки. Вони розкривають одну із складових 
фінансової стійкості – наявність фінансових ресурсів у підприємства для 
реалізації поточних та стратегічних планів. 

Фінансова стійкість підприємства тісно пов`язана і з іншими фінансовими 
категоріями: фінансовою безпекою, гнучкістю, стабільністю, рівновагою. Не 
дивлячись на значну взаємообумоленність даних категорій, кожна має свою 
специфіку. 

Фінансова безпека являється складовою економічної безпеки і має  при 
цьому власний механізм реалізації, який відмінний від інших видів економічної 
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безпеки. Крім того, фінансова безпека невід`ємна від процесів забезпечення 
інших видів економічної і національної безпеки. Вона виступає об’єднуючою  
основою при сторенні умов економічної безпеки. 

І.А. Бланк розглядає фінансову безпеку підприємства з точки зору 
кількісного і якісного детермінованого рівня фінансового стану підприємства, 
що забезпечує стабільну захищеність його приорітетних збалансованих 
фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз 
зовнішнього та внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на 
основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 
підтримки його стійкого зростання в поточному та  перспективному періоді [1, 
c. 110]. 

Ступінь цього захисту обумовлений здатністю органів управління 
компанії на відповідних рівнях: забезпечити стійкий економічний розвиток 
фірми; нейтралізувати негативний вплив кризових явищ економіки, 
непередбачувані дії конкурентів  та інших «недружніх» структур; передбачити 
угоди з активами підприємства, які створюють загрозу втрати права власності; 
сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків та закріпити 
операційну ефективність системи контролю; залучити та використати позикові 
засоби за оптимальною вартістю в надійних банках і контролювати прийнятний 
рівень позикового навантаження; запобігти випадкам халатності, шахрайства, а 
також навмисним діям персоналу в стосунках з контрагентами, інші фінансові 
порушення; розробити і впровадити систему постійного моніторингу 
фінансового стану компанії з метою раннього діагностування кризових явищ і 
ознак банкрутства; забезпечити проведення робіт по захисту конфіденційності 
інформації, що становить комерційну таємницю. 

Реалізація перелічених напрямів допоможе підприємству створити 
необхідний запас міцності фінансової системи перед лицем існуючих і знову 
виникаючих для нього загроз. 

Загроза втрати фінансової безпеки – реальна або потенційна можливість 
прояву деструктивного впливу різних чинників на фінансовий розвиток 
підприємства. Серед основних загроз фінансовій безпеці нами виділяються: 

1. загроза втрати ліквідності підприємства, яка відстежується за 
допомогою коефіцієнта поточної ліквідності; 

2. загроза втрати фінансової самостійності підприємства, яка 
відображається коефіцієнтом автономії і значенням плеча фінансового важеля;  

3. загроза зниження ефективності діяльності підприємства, втрати 
його прибутковості і здатності до самоокупності та розвитку (показники 
рентабельності активів та рентабельності власного капіталу); 

4. загроза старіння об'єктів основних засобів за рахунок «проїдання» 
амортизаційного фонду (рівень інвестування амортизації); 

5. загроза нарощування боргів через уповільнення інкасації 
дебіторської заборгованості,  яка відстежується за показником її оборотності; 

6. загроза використання неефективної кредитної політики в частині 
дебіторської та кредиторської заборгованості, коли наявні прострочені 
зобов'язання покупців тягнуть за собою збільшення боргів підприємства перед 
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кредиторами. Така загроза виявляється за допомогою співвідношення 
оборотності кредиторської та дебіторської заборгованостей; 

7. загроза неплатоспроможності підприємства – відбивається 
показником достатності грошових коштів; 

8. загроза скорочення прибутковості і ринкової вартості підприємства 
– визначається при визначенні показника середньозваженої вартості капіталу в 
зіставленні з рентабельністю активів підприємства; 

9. загроза руйнування вартості підприємства – визначається 
показником економічної доданої вартості. 

Таким чином, нами визначено «контрольні точки» фінансової безпеки 
господарюючих суб'єктів, якими є граничні (порогові) значення наступних 
показників: коефіцієнта поточної ліквідності, коефіцієнта автономії, плеча 
фінансового важеля, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, 
показника розвитку підприємства, темпу зростання прибутку, темпу зростання 
виручки, темпу зростання активів, оборотності дебіторської заборгованості, 
оборотності кредиторської заборгованості, достатності грошових коштів на 
рахунках, середньозваженої вартості капіталу, економічної доданої вартості. 

Методика розрахунку цих показників і їх безпечні значення представлені 
в таблиці 1. 

Система показників порогових значень, які отримали кількісне 
вираження, дозволяє завчасно сигналізувати про небезпеку і вжити заходів 
щодо її попередження. Важливо підкреслити, що найвищий ступінь безпеки 
досягається за умови, що весь комплекс показників перебуває в межах 
допустимих меж своїх порогових значень, а порогові значення одного 
показника досягаються не на шкоду іншим. 

Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства можуть бути 
представлені таким чином:  

1. Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки. 
2. Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи 

кількісних і якісних показників. 
3. Показники фінансової безпеки повинні мати порогові значення, за 

якими можна судити про фінансову стійкість підприємства. 
4. Фінансова безпека підприємства повинна забезпечувати його розвиток і 

стійкість. Показником розвитку підприємства виступає зростання його реальної 
вартості, а показником стійкості – фінансова рівновага підприємства як в 
довгостроковому, так і в короткостроковому періоді. 

5. Фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів 
підприємства. 

З перерахованих вище характеристик стану фінансової безпеки 
підприємства видно, що фінансова стійкість є її складовою частиною, дуже 
важливою та значною мірою визначає її стан. Отже, результатом і умовою 
фінансової безпеки є фінансова стійкість організації. 
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Таблиця 1 
Порогові значення фінансової безпеки підприємства 

«Контрольная точка» 
фінансової безпеки Безпечне значення Методика розрахунку 

показника 
Коефіцієнт поточної 
ліквідності > 1 Оборотні засоби  

/ Короткострокові зобов’язання 

Коефіцієнт автономії >= 0,5 Власний капітал /  
Валюта балансу 

Плече фінансового 
важеля <= 1 Позичковий капітал / 

Власний капітал 

Рентабельність активів Вище індекса інфляції Чистий прибуток / 
Валюта балансу x 100 

Рентабельність 
власного капіталу 

Вище рентабельності 
активів 

Чистий прибуток /  
Власний капітал x 100 

Рівень інвестування 
амортизації > 1 Валові інвестиції /  

Амортизаційні відрахування 

Темп росту прибутку Вище темпа росту 
виручки 

Чистий прибуток на кінець періоду / 
Чистий прибуток на початок періоду 

Темп росту виручки Вище темпа росту 
активів 

Виручка на кінець періоду / Виручка на 
початок періоду 

Темп росту активів > 1 Активи на кінець періоду / 
 Активи на початок періоду 

Оборотність 
дебіторської 
заборгованості 

> 12 
Виручки (нетто) / 
Середнєрічна сума  
дебіторської заборгованості 

Оборотність 
кредиторської 
заборгованості 

Вище оборотності 
дебіторської 

заборгованості 

Собівартість реалізованої  
продукції / 
Середнє річна сума кредиторської 
 заборгованості 

Достатність грошових 
засобів на рахунках > 1 

Фактична наявність грошових засобів 
на рахунках /  
(Річний фонд заработної плати з  
відрахуваннями x 30/360) 

Середньозважена 
вартість капіталу 
(WACC) 

Менше рентабельності 
активів 

Вартість власного капіталу x Частка 
власного капиталау +Вартість 
позичкового капиталу x Частка 
 позичкового капиталу x (1 – Ставка 
податку на прибуток) 

Економічна додана 
вартість (EVA) > 0 

Чистий операційний прибуток після 
 Сплати податків за період – Чисті 
активи на початок  періоду x WACC 

 
 
Дослідження фінансової стійкості з позицій системного підходу дозволяє 

визначити її як стан, що формується сукупністю фінансових ресурсів і зберігає 
економічне зростання на різних рівнях суспільного виробництва. Фінансова 
стійкість фірми визначається безліччю фінансових ресурсів, необхідних і 
достатніх для отримання доходів від приросту капіталу економічного суб'єкта. 
З позиції автора, фінансова стійкість фірми в довгостроковій перспективі 
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забезпечується платоспроможним попитом на товари виробничого 69ол.69ссу, 
тобто підприємства. В іншому випадку фінансова стійкість досягається за 
допомогою спекулятивних операцій на ринку і має короткостроковий характер. 

При такому підході до фінансової стійкості підприємства особливого 
значення набувають рівні фінансової стійкості, тому що для фінансової безпеки 
підприємства важливий не абсолютний, а раціональний рівень фінансової 
стійкості. 

Ключовими «точками» взаємозв’язку і взаємовпливу фінансової стійкості 
і безпеки фірми є: фінансова гнучкість (здатність організації змінювати обсяг і 
структуру фінансування, а також напрями вкладення фінансових ресурсів 
відповідно до умов, що змінилися завдяки зовнішнім і внутрішнім обставинам). 
Щодо якісної характеристики, пропонується використовувати для її оцінки 
наявність управлінських опціонів у підприємства; фінансову стабільність 
(постійність оптимальних або наближених до них значень показників); 
фінансову рівновагу (збалансованість розвитку організації). 

Наявність вищевказаних «точок перетину» призводить до наявності 
загальних загроз, що впливають і на фінансову безпеку і на фінансову стійкість 
фірми. Наприклад, до основних внутрішніх загроз відносяться навмисні або 
випадкові помилки менеджменту в галузі управління фінансами. До числа 
основних зовнішніх загроз можна віднести наявність значних фінансових 
зобов'язань, нерозвиненість ринків капіталу і їх інфраструктури; недостатньо 
розвинену правову систему захисту прав інвесторів та ін. 

Висновки з проведенням дослідження: фінансова стійкість і фінансова 
безпека господарюючих суб'єктів нерозривно пов'язані між собою, впливають і 
взаємно доповнюють одна одну. Фінансова стійкість – необхідна умова 
фінансової безпеки фірми. Отже, забезпечення фінансової безпеки може бути 
тільки на основі фінансово сталого розвитку фірми, в якій створені умови для 
реалізації такого фінансового механізму, який здатний ефективно адаптуватися 
до мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища. 
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           У статті   вивчається стан інвестиційного клімату України та аналізуються 
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Постановка проблеми. Створення сприятливого інвестиційного клімату 
в Україні є надзвичайно важливою проблемою. Досвід багатьох країн світу дає 
підстави вважати, що залучення іноземного капіталу відіграє вирішальну роль у 
зміцненні економічного розвитку країни лише за умов активної і організованої 
участі держави в інвестиційному процесі. Питання створення сприятливих умов 
розвитку бізнес-клімату в Україні залишається одним з найактуальніших. 
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залежить 
передусім від політичної волі виконавчої влади і створення та вдосконалення 
відповідної нормативно-правової бази. Протее, перспективи на покращення 
інвестиційного клімату в Україні залежать не тільки від дій влади, але й від 
наполегливості потенційних інвесторів та бажанні працювати на ринку 
України. Так чи інакше, але капітал має здатність накопичуватись і вимагає 
вкладення. Рано чи пізно баланс інтересів між владою і капіталом встановиться, 
і 70ол.70сс покращення інвестиційного клімату набуде незворотного характеру. 

У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Їм 
можна відвести роль ядра економіки, рушійної сили національного 
виробництва. Проте, внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами 
національного господарства в належному обсязі не вистачає. У такій ситуації 
гостро постає питання залучення інвестицій з інших джерел, у тому  числі з-за 
кордону. Саме створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є 
однією з найважливіших умов залучення інвестицій і подальшого економічного 
зростання країни. Економіка України має значний ресурсний потенціал, в який 
чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти, але нестабільність, 
суперечливість та непрозорість законодавства не дозволяють повністю 
використати наявний інвестиційний потенціал. 
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  Протягом останніх років проблеми інвестування неодноразово 
знаходили своє відображення у працях вітчизняних вчених і практиків, серед 
яких: Базилюк Я.Б., Жаліло Я.А., Кваснюк Б.Є., Стельмах В.С., Філонюк О.В., 
Ющенко В.А. та інші. Дане питання привертало неабияку увагу і зарубіжних 
фахівців: Даннінг Дж., Енрайт М. тощо. Проте, незважаючи на значний 
загальносвітовій науковий доробок, проблема інвестиційної діяльності і по цей 
час залишається вивченою недостатньо глибоко, і, разом з тим, залишає місце 
для подальших наукових досліджень. Тому, на  думку автора, обрана для 
розгляду тема є важливою на даний час. 

Постановка завдання. Метою статті є: 
– оцінити сучасний стан інвестиційного клімату в  Україні;  
– дослідити проблеми розвитку інвестицій в державі; 
– запропонувати шляхи покращеня інвестиційного клімату України. 

         Виклад основного матеріалу. Інвестиційний клімат – це узагальнена 
характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, 
політичних, соціокультурних передумов, що визначають привабливість і 
доцільність інвестування в ту чи іншу господарську систему [1, с.23]. 

Загалом можна виділити ряд основних факторів, що впливають на 
формування інвестиційного клімату країни: 

– політична стабільність; 
– законодавча база; 
– стан економічного розвитку; 
– рівень корумпованості; 
– міжнародні відносини держави; 
– свобода бізнесу від державного втручання; 
– державне заохочення інвестування; 
– доступність людських ресурсів; 
– рівень податкового навантаження; 
– міжнародний імідж; 
– дозвільні та регуляторні бар’єри. 
Вивчення 71ол.71ссу формування інвестиційного клімату країни є 

актуальним, оскільки в даний момент Україна потребує додаткового обсягу 
інвестиційного капіталу для стабілізації та зростання економіки. Це є 
необхідною умовою залучення нашої держави до сучасних інтеграційних 
процесів та важливим фактором оздоровлення її господарської системи. У 
зв’язку з цим створення сприятливого інвестиційного клімату стає одним із 
ключових завдань для України. 

Україна має ряд конкурентних переваг, які підвищують її інвестиційну 
привабливість. Серед них: 

– кваліфікована і відносно дешева робоча сила; 
– високий потенціал національного ринку; 
– вигідне географічне розташування України; 
– доступ до сировини. 
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 На жаль, сьогодні стан інвестиційного клімату України не сприяє 
зацікавленості інвесторів у розміщенні свого капіталу в економіку нашої 
держави. Причинами такої ситуації є: 

– застаріла законодавча база; 
– політична нестабільність; 
– нерозвинена інвестиційна інфраструктура; 
– високий рівень корумпованості та бюрократії;         
– економічна нестабільність; 
– довготривалість та непослідовність економічних реформ [2, с 57]. 
Україна не є привабливою для іноземних інвестицій, про що свідчить 

рейтинг економічних свобод, в якому Україна зарахована до країн з невільною 
економікою. Особливо низькими є показники права власності, державних 
витрат, інвестиційної свободи, свобода від корупції. Також для інвесторів є 
неприйнятними значення макроекономічних показників: інфляції, сальдо 
торгівельного балансу, темпів зростання ВВП тощо [4]. 

Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, зазначимо, що на 
даний момент держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні 
національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. 
Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні та на Кримському півострові, 
більшість бізнесменів утримуються від капіталовкладень в українську 
економіку. Вперше за всю історію спостережень з початку березня 2014 р. 
експерти практично не відмічали позитивних змін в інвестиційному кліматі.  

У 2015 році інвестиції надходили зі 133 країн світу. Із країн ЄС із початку 
року внесено 33154,9 млн. 72ол.. інвестицій (77,4% загального обсягу 
акціонерного капіталу), з інших країн світу – 9696,4 млн. 72ол.. (22,6%). Обсяг 
залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) в економіку України на 31.12.2015 року становив 
43371,4 млн.дол. США (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в 

економіці України1 

 

  
Обсяги прямих інвестицій 

на 31.12.2015 (млн.дол. 
США) 

У % до підсумку 

   1 2                         3 

Усього     43371,4         100,0 
  у тому числі   

Кіпр 11744,9 27,1 

Нідерланди 5610,7 12,9 
1 2 3 

Німеччина 5414,3 12,5 
Російська 
Федерація 3392,1 7,8 
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1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за роками наведено у таблиці 2 та 

на рисунку 1. 
Таблиця 2 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)1(млн.дол. США) 
 

Станом на 01.01 Прямі іноземні 
інвестиції в Україну 

Прямі інвестиції з 
України 

2010 39 175,7 6 204,0 

2011 43 836,8 6 846,3 

2012 48 991,4 6 878,9 

2013 53 679,3 6 462,6 

20142 57 056,4 6 597,4 

20152 45 744,8 6 350,6 

31.12.20152 43 371,4 6 210,0 
 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м.Севастополя. 

2     Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Австрія 2402,4 5,5 

Велика Британія 1852,5 4,3 
Вiрґiнськi Острови 
(Брит.) 1798,9 4,1 

Франція 1528,1 3,5 

Швейцарія 1364,2 3,1 

Італія 972,4 2,2 

Польща 785,9 1,8 

США 698,9 1,6 

Угорщина 625,4 1,4 

Беліз 547,2 1,3 

Інші країни 4633,5 10,9 
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Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
млрд. доларів США

5,7 2,5 3,86,06,56,05,610,9

35,6
40,0

44,8
50,3 55,3

57,1

45,7 43,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

вкладено у звітному періоді

на кінець періоду, млрд.$

 

 
 

Рис.1.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 
 
Інвестиції в Україні спрямовуються у вже розвинені сфери економічної 

діяльності. На підприємствах промисловості зосереджено 30,6 % загального 
обсягу прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової 
діяльності – 27,3 %.  

До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, 
Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської 
областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 93,9 відсотка 
всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Таке спрямування прямих 
іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не 
сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює 
подальше збільшення розриву у їх розвитку. 

Згідно з рейтингом основна проблема іноземних інвесторів в Україні –
 відносини з податковими органами (22,8%). Друге і третє місця розділяють 
питання, пов’язані з аудитом та нормативними обмеженнями – 14,45% 
учасників дослідження стикаються з такими проблемами. Проблеми щодо 
земельних питань турбують 11,8% респондентів, митних відносин – 11,03%. 
Ліцензування та дозвільні процедури ускладнюють діяльність 10,27% опитаних 
інвесторів, у той час як процедура реєстрації – 9,5%. Крім того, 5,7% 
респондентів вказали, що вони також мають справу з іншими проблемами, 
такими як рейдерство, висока вартість сировини і т. п. [5, с.12]. 

З огляду на сучасний стан інвестиційного клімату в Україні та його 
потенціал можна визначити, що є необхідним реалізувати наступні положення: 

– завершення реалізації основних структурних реформ; 
– розвиток банківської системи; 
– здійснення прозорого процесу приватизації; 
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– зменшення податкового навантаження на інвестора; 
– реалізація дієвих антикорупційних заходів; 
– реструктуризація неефективних підприємств; 
– сприяння розвитку реального сектору економіки. 
Втім, не зважаючи на складність політичної та економічної ситуації, певні 

позитивні зрушення відбуваються. В Україні створене правове поле для 
інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство 
України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні 
засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні. На території 
України до іноземних інвесторів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльності, тобто, надані рівні умови діяльності з вітчизняними 
інвесторами. З метою пошуку дієвих механізмів залучення іноземних 
інвестицій в Україну урядом держави на регулярній основі проводяться бізнес-
форуми за участю потенційних іноземних інвесторів. 

Довгострокові цілі із залучення зовнішніх інвестицій потребують 
постійних зусиль з формування привабливого іміджу країни. На думку автора, з 
метою збільшення надходжень інвестицій в Україну, уряд повинен і надалі 
демонструвати надійність, послідовність дій, юридичну відкритість, зменшення 
тиску адміністративного регулювання.  

Основним завданням активізації інвестиційної діяльності має стати 
створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом: стимулювання 
національних інвесторів здійснювати інвестиції; концентрації грошових потоків 
на пріоритетних напрямах розвитку економіки; акумуляції достатнього обсягу 
фінансових ресурсів у провідних банках країни; забезпечення доступності 
кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; забезпечення 
пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах 
рефінансування банкам, які кредитують високоефективні інвестиційні проекти 
тощо. Для покращення інвестиційної привабливості України потрібно 
здійснити заходи щодо покращення податкового клімату та реформування 
системи податкових стимулів. Так, необхідно забезпечити стимулювання 
модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, 
збільшення інвестицій в інноваційні проекти та підтримати інвестиційну 
активність малого бізнесу. Зазначені заходи покликані сприяти покращенню 
інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних 
інвестицій та капітальних інвестицій в економіку держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проблема вдосконалення 
інвестиційного клімату доволі складна і багатогранна та потребує ґрунтовного 
аналізу правового середовища та удосконалення державного управління. 
Підґрунтям сучасних методів державного регулювання інвестицій наразі є 
перехід від бюрократичного адміністрування до обслуговування інвестиційного 
процесу, цілеспрямованого формування сприятливого та 
конкурентоспроможного інвестиційного клімату, підтримки підприємництва та 
інвестиційної діяльності. Підсумовуючи вищенаведені дані, можна дійти 
висновку, що Україна найближчим часом залишатиметься країною з 
несприятливим інвестиційним кліматом, оскільки проблеми, які є причиною 
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цього (насамперед, політична, економічна нестабільність, неефективність 
законодавчої бази, корумпованість, відсутність державних гарантій безпеки 
ведення бізнесу) можливо вирішити лише у довгостроковому періоді за 
рахунок глибокої структурної перебудови економіки країни та ефективної 
державної стратегії соціально-економічного розвитку. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ 

 
В статті розглянуто економічну сутність категорій «конкурентоспроможність», 

«конкурентні переваги» та «маркетинг», а також проаналізовано особливості їх поєднання 
за всіма складовими, зокрема, за  товарною, ціновою, збутовою політиками та за 
комунікаціями, при формуванні та підвищенні рівня конкурентоспроможності аграрних 
підприємств. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, 
маркетингова діяльність, аграрне підприємство, ефективність. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. За сучасних умов 

функціонування аграрного ринку, а також враховуючи загальну економічну й 
політичну ситуацію в країні, особливо гостро постають питання підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, як у межах національного, 
так і на зовнішніх ринках. На нашу думку, в першу чергу, це стосується саме 
підприємств – виробників сільськогосподарської продукції, як важливих 
учасників отриманого валового національного продукту держави.  

На жаль, на сьогоднішній день говорити про високий рівень 
конкурентоспроможності в аграрному виробництві поки ще неможливо, що 
спричинено рядом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Звичайно така 
теза стосується лише середніх та малих (за розмірами) підприємств. Однак слід 
також відзначити, що саме вони займають найбільшу частку у валовому 
виробництві сільського господарства. 

Що стосується актуальності проведеного дослідження, то, на нашу думку, 
вітчизняні особливості провадження виробничо-господарської діяльності 
аграрних підприємств вже нарешті дійшли до розуміння основних теорій 
ефективного функціонування, зокрема, теорії маркетингу. Слід відзначити, що 
основні поняття, категорії, системи та комплекс маркетингової діяльності в 
теорії вже давно прописані для умов сільськогосподарського виробництва, 
однак наразі ще ні в одному аграрному підприємстві (знову ж таки не 
включаючи великі за розмірами підприємства – агрохолдинги тощо) не існує 
офіційної служби маркетингу.  

І більш того, хотілось би відмітити, що проведене анкетування керівників 
зазначених підприємств показує, що переважна більшість з них навіть не 
передбачає впровадження маркетингу у свою діяльність і взагалі не розуміють 
сутності та особливостей даного виду діяльності. І, як висновок, не вважають за 
необхідне використовувати можливості підвищення рівня 
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конкурентоспроможності своїх підприємств та своєї продукції на основі 
застосування комплексу маркетингу.  

Однак, на нашу думку, через пристосування основних інструментів 
маркетингу з теорії до практики сільськогосподарських підприємств можливо 
не лише підвищувати конкурентоспроможність зазначених підприємств, а й 
покращувати результати їх виробничо-комерційної діяльності загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключовими категоріями для 
проведення даного дослідження є конкурентоспроможність підприємства, 
конкурентні переваги, а також маркетингова діяльність, особливості 
теоретичного визначення яких є першочерговими завданнями. 

Розуміння сутності конкурентоспроможності вже розкрито у безлічі 
наукових робіт, як вітчизняних, так і зарубіжних. Дана категорія пройшла 
великий еволюційний шлях та була розкрита з різних сторін. Так, наприклад, 
конкурентоспроможність можна розглядати як здатність підприємства 
витримувати конкуренцію та протистояти конкурентам або як результат на 
скільки ефективно підприємство задовольняє потреби споживача у порівнянні з 
конкурентами, які пропонують аналогічний товар або послугу.  

Фатхутдинов Р.А. визначає конкурентоспроможність як властивість 
об’єкта, який характеризується ступенем реального або потенційного 
задоволення ним потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які представлені 
на данному сегменті ринку. При цьому конкурентоспроможність являє собою 
здатність витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами на 
ринку [6]. Згідно з теорією Райзберга Б.А., конкурентоспроможність – реальна 
й потенційна можливість підприємства у існуючих умовах виробляти та 
реалізувати продукцію, яка за ціновими й неціновими характеристиками є 
більш привабливою для споживачів, ніж у конкурентів [5]. Введення терміну 
«конкурентні переваги» і розроблена М. Портером теорія конкурентних переваг 
дають методологічну основу для визначення категорії 
«конкурентоспроможність». На думку М. Портера, конкурентоспроможність 
економіки визначається продуктивністю, з якою країна, регіон або кластер 
використовує свої трудові та природні ресурси і капітал  [4]. Визначення 
конкурентоспроможності, яке найбільш відповідає нашому дослідженню, є 
теорія Піддубного І.О. та Піддубної А.І., за якою дана категорія являє собою 
потенційну або реалізовану здатність підприємства до функціонування у 
релевантному зовнішньому середовищі, що ґрунтується на конкурентних 
перевагах і таким чином відображає його позицію відносно конкурентів [3]. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентні переваги можна розглядати 
як концентрований прояв переваги над підприємствами – конкурентами в 
різних сферах діяльності. Тобто, це є  випередження конкурентів за рахунок 
вдалої реалізації ринкових факторів успіху чи ключових компетенцій.  

З погляду на джерела виникнення конкурентних переваг підприємства, їх 
можна поділити на дві групи: переваги низького і високого рівнів. При цьому 
конкурентні переваги низького рівня для підприємства утворюються при 
використанні дешевої робочої сили, доступних недорогих джерел сировини 
тощо, що за сучасних економічних умов не є стабільними, тому такі переваги 
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можуть швидко зникнути. Конкурентні переваги підприємства високого рівня 
формуються за наявності кваліфікованих кадрів, застосування новітніх 
інновацій, високих технологій і т.п.  

Інша класифікація конкурентних переваг поділяє їх на зовнішні та 
внутрішні. Зовнішні конкурентні переваги базуються на відмінній якості 
товарів, що утворює головну цінність для споживача, а внутрішні формуються 
на перевагах підприємства стосовно мінімізації виробничих витрат порівняно з 
конкурентами. 

Конкурентні переваги підприємства в теорії є концентрованим проявом 
переваг над конкурентами, з точку зору економічної, техніко-технологічної, 
організаційної, управлінської та інших видів діяльності підприємства. При 
цьому, їх можна виміряти загальними економічними показниками (зниження 
виробничих витрат, отримання додаткового прибутку, підвищення рівня 
рентабельності, збільшення ринкової частки підприємства та обсягів продажів 
продукції тощо).  

Всі зазначені сфери виробничо-комерційної діяльності підприємства 
повністю змістовно пов’язані з провадженням маркетингової діяльності. Якщо 
розглядати в теорії, то маркетинг в найпростішому розумінні являє собою 
управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства з метою не лише 
отримання прибутку, а й якнайповнішого задоволення потреб споживачів. 
Маркетингова діяльність на підприємстві базується на використанні основних 
чотирьох інструментів – товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик в 
комплексі. 

Проведене дослідження діяльності окремих сільськогосподарських 
підприємств дало змогу узагальнити наступні положення. По-перше, керівники 
вважають, що у діяльності їх підприємств немає ніякого маркетингу і це їм 
зовсім не потрібно. По-друге, вони лише в теорії знають про існування 
конкурентоспроможності, в деяких випадках про методи її визначення та шляхи 
підвищення, однак, знову ж таки, у своїй діяльності не приділяють цьому увагу. 
І, по-третє, всі опитані керівники наголошують на тому, що за сучасних умов 
функціонування основне і єдино важливе їх завдання – зосередження основної 
уваги на виробництві продукції та її ефективному збуті. 

Саме за таких реалій, на нашу думку, наближення  теорії до проблем 
практики може бути ефективним інструментом підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на перспективу. 
При цьому, слід також відмітити, що процес використання маркетингу в 
аграрних підприємствах відбувається у повному обсязі, але не розглядається в 
такому розрізі. Зокрема, хотілось би звернути увагу, що на будь-якому 
підприємстві, в тому числі й сільськогосподарському, існує і товарна політика, і 
цінова, і комунікації або товаропросування, і, звичайно ж, політика розподілу 
або збуту продукції. Всі зазначені інструменти маркетингу належним чином 
функціонують, але лише як окремі елементи.  

Ми вважаємо, що ефективність їх використання буде значно більшою при 
застосуванні зазначених політик у комплексі як єдине ціле. І якщо додати ще й 
аналіз об’єктового ринку, хоча б його основних основних показників, то все це 
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як система і складатиме маркетингову діяльність. І саме тоді 
сільськогосподарські підприємства зможуть стверджувати про маркетингову 
інноваційність їх функціонування. 

Що стосується конкурентних переваг за товарною політикою, то 
головною задачею є формування асортименту. Сутність забезпечення 
конкурентних переваг з цієї сторони полягає у плануванні фактично усіх видів 
діяльності, які спрямовані на відбір продукції для майбутнього виробництва, з 
метою ефективної реалізації на ринку і відповідністю до вимог споживачів. 
Система формування конкурентних переваг товарної політики має включати:  

1. Вивчення існуючих і перспективних потреб споживачів, аналіз 
способів використання продукції й особливостей купівельного попиту на 
об’єктових ринках.  

2. Оцінка аналогічної продукції конкурентів.  
3. Критична оцінка якості виробленої продукції підприємством, але вже з 

позицій споживачів.  
4. Вирішення питань стосовно продукції, яку слід додати до асортименту, 

а яку вилучити через зміни в рівні конкурентоспроможності.  
5. Проведення диверсифікації продукції за рахунок інших можливих 

напрямів виробництва.  
6. Оцінка і аналіз всього асортименту продукції підприємства, що є 

невід'ємною частиною маркетингу. 
Складність вирішення такої задачі полягає в складності об'єднання всіх 

елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації асортименту з урахуванням 
поставлених стратегічних ринкових цілей підприємством. Якщо цього досягти 
не вдається, то може вийти, що в асортимент почнуть включатися види 
продукції, впроваджені скоріше для зручності виробничих підрозділів 
підприємства, ніж для споживача. З погляду теорії маркетингу – це є прямою 
суперечністю і може з конкурентних переваг перейти до розряду конкурентних 
ваг підприємства. 

За ціновою політикою підприємства існує три стратегії створення 
конкурентних переваг. Перша стратегія - це лідерство в ціні, за якою центром 
уваги підприємства при виробництві продукції є витрати. Основними 
джерелами створення цінових конкурентних  переваг є такі:  

1. Раціональне ведення комерційної діяльності на основі накопиченого 
досвіду.  

2. Економія на масштабі виробництва за рахунок зниження витрат на 
одиницю продукції при зростанні обсягів виробництва.  

3. Економія рахунок синергічного ефекту, що виникає при виробництві 
різних видів продукції.  

4. Оптимізація внутрішньогосподарських зв'язків, що сприятиме 
зниженню загальновиробничих та адміністративних витрат.  

5. Інтеграція розподільних мереж та систем постачання тощо. 
Проводячи в життя стратегію створення конкурентних переваг на основі 

цінової політики, підприємство також не повинне забувати, що його продукція, 
в той же час, має відповідати певному рівню диференціації. Тільки в цьому 
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випадку цінове лідерство може мати суттєвий ефект. Якщо ж якість продукції 
цінового лідера значно нижче якості аналогічних товарів, то для створення 
цінової конкурентної переваги може знадобитися настільки сильне зниження 
ціни, яке призведе до негативних наслідків для підприємства. Проте, слід, 
відзначити, що стратегії цінового лідерства і диференціації не повинні 
змішуватися, не говорячи про те що, не слід їх використовувати на одному 
підприємстві одночасно. 

Диференціація є другою стратегією створення цінових конкурентних 
переваг. При даній стратегії підприємство намагається надати продукції щось 
відмінне, що, з точки зору маркетингу, може подобатися споживачеві і за що 
він готовий платити. Підприємству зовсім не обов'язково використовувати 
лише диференціацію для отримання надбавки до ціни. Диференціація може 
сприяти розширенню обсягів продажів за рахунок збільшення кількості 
продукції або ж за рахунок стабілізації споживання незалежно від коливань 
попиту на ринку через налагодження довгострокових зв’язків. 

Так, для формування конкурентних переваг на основі диференціації  
необхідно наступне:  

1. Мати чітке уявлення, хто приймає рішення з питань покупки.  
2. Вивчити споживчі критерії, за якими робиться вибір при покупці 

товару (ціна, функціональні властивості, гарантії, термін поставки і т.п.).  
3. Визначити чинники, що формують уявлення споживача про продукцію 

(джерела інформації про властивості товару, імідж і т.п.).  
Після цього, виходячи з можливостей створення продукції відповідного 

ступеня диференціації та відповідної ціни (ціна повинна дозволяти споживачеві 
придбати диференційований продукт), підприємство може приступити до 
виробництва такої продукції. 

Третьою ціновою стратегією, яку підприємство може використовувати 
для створення конкурентних переваг, є концентрація уваги на інтереси 
конкретних споживачів. У цьому випадку підприємство виробляє продукцію 
спеціально для конкретних споживачів. Концентроване виробництво продукції 
пов'язано з тим, що або задовольняється якась незвична потреба певного 
споживача, або ж створюється специфічна система доступу до продукції 
(система продажу і доставки тощо). Проводячи стратегію концентрованого 
створення конкурентних переваг, фірма може користуватися одночасно 
ціновим залученням споживачів, так і диференціацією. 

За впровадженням на підприємстві політик товаропросування та збуту 
формування конкурентних переваг можливе за рахунок оптимізації ролі 
оптових продовольчих ринків в системі факторів підвищення 
конкурентоспроможності аграрної продукції. 

Відсутність альтернативних каналів реалізації аграрної продукції 
призводить до негативного розвитку галузі та до кризи фінансово-економічного 
стану товаровиробників. Тому однією з умов вирішення проблеми постачання 
населення міст і ефективного збуту продукції вітчизняними 
товаровиробниками повинні виступати оптові продовольчі ринки. Метою 
створення таких ринків є стимулювання виробництва на основі формування 
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ефективного механізму взаємної зацікавленості виробника і споживача 
сільськогосподарської продукції шляхом встановлення прямих зв'язків між 
ними, регулювання виробництва і збуту продукції з урахуванням задоволення 
споживчого попиту населення.  

Відправними моментами системного формування оптових продовольчих 
ринків виступає основоположна концепція й об'єктивні особливості 
конкурентного середовища і позиція регіону у забезпеченні продуктами 
харчування шкіл, навчальних закладів та інших установ соціальної сфери. Це 
особливо актуальним стає в рамках реалізації соціальних цільових програм. 
Необхідність створення оптових продовольчих ринків викликана тим, що єдина 
система матеріально-технічного постачання і збуту у сільському господарстві, 
що існувала в дореформений період, була ліквідована, а стихійно виниклі ринки 
продовольства мають серйозні недоліки. До числа останніх відносяться 
дезінтеграція всіх ланок АПВ, скорочення інвестицій, зростання витрат 
виробництва і обігу, скорочення платоспроможного попиту населення, 
нерегульований імпорт, диспаритет цін та інші негативні економічні та 
соціальні відносини в сільському господарстві та ін. 

Висновки. Отже, необхідно особливо підкреслити, що конкурентну 
перевагу не можна ототожнювати з потенційними можливостями підприємства. 
На відміну від можливостей, − це факт, що фіксується в результаті реальних 
переваг покупців. Саме тому в практиці бізнесу конкурентні переваги є 
головною метою й результатом господарської діяльності. Як видно з 
викладеного, всі стратегії створення конкурентних переваг мають суттєві 
відмінні особливості, що дозволяють зробити висновок про те, що 
підприємство повинне для себе досить чітко визначати, яку стратегію воно 
збирається реалізовувати, і ні в якому разі не змішувати ці стратегії. У той же 
час, слід зазначити, що є певний зв'язок між цими стратегіями і це також слід 
враховувати при створенні конкурентних переваг. 
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           Постановка проблемы и актуальность ее изучения. Процессы 
формирования в России развитых рыночных отношений обусловили 
возникновение множество проблем, решение которых требует учитывать также 
и территориальную специфику. Более того, недоучет региональных факторов 
во многом и обусловил недостаточно высокую эффективность 
трансформационных рыночных преобразований. Теоретически перед 
региональной экономической политикой ставится задача оптимизации 
пространственных структур с макроэкономических позиций и поэтому 
недооценка, а тем более игнорирование региональных особенностей 
формирования рыночных отношений негативно влияют на общую 
экономическую ситуацию в стране. В этой связи следует отметить, что 
выделение в регионах полюсов роста и пропульсивных отраслей способствует 
созданию «толчка» для развития экономических процессов: увеличения 
занятости трудовых ресурсов, функционирования взаимосвязанных отраслей 
хозяйства. Таким образом, в связи с неравномерным развитием экономики 
всегда можно выделить наиболее динамично развивающиеся пропульсивные 
отрасли, которые стимулируют развитие всей экономики и представляют собой 
полюса роста, полюса развития. Причем, процесс концентрации производства 
сосредотачивает пропульсивные отрасли в определенном месте, районе, 
который обычно называют точкой, центром роста (например, Силиконовая 
долина в США или Бангалор в Индии). Совокупность полюсов роста составляет 
экономическое ядро, но в него входят и иные элементы. 

Первопричинами необходимости формирования экономического ядра 
являются ограниченность ресурсов и возможностей, количество и острота 
нерешенных социальных и экономических проблем. Причем в сравнительно 
недалекой перспективе, когда ограниченность мировых ресурсов станет одной 
из главных проблем, возможности использования положений теории 
экономического ядра в хозяйственной практике еще более возрастут. 

При формировании экономического ядра возможно возникновение двух 
трудностей: сила импульса может направляться не на районы, требующие 
поддержки, а на высокоразвитые районы, с которыми экономически свяжутся 
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пропульсивные отрасли полюсов роста; можно столкнуться с дефицитом 
ресурсов (финансовых и трудовых). Для предупреждения этого необходимо 
осмысленное управление процессом ядрообразования для получения 
максимального эффекта [1]. В подобных условиях управление финансами 
становится приоритетной задачей. Затем - трудовые ресурсы и предметы труда. 
В советских экономических исследованиях приоритеты в управлении этими 
объектами не расставлялись, т.к. жестко нормировались. Свободы в 
манипулировании ресурсами не было. В рыночных условиях все обстоит строго 
наоборот - резко повышается значимость эффективного управления 
финансовыми ресурсами территории. Перераспределение инвестиций в полюса 
роста будет способствовать синергическому эффекту и приведет не только к 
росту производства в регионе, но и к улучшению социальных показателей, 
повышению уровня жизни населения. Эти обстоятельства актуализируют 
региональное ядрообразование и управление этим процессом. 

Тема формирования и выделения «ядер» региональных экономик (как 
правило, называемых иным образом – например, ТПК, т.е. территориально-
производственный комплекс), зачастую представленных комплексами 
отраслей, экономистами поднималась неоднократно в различных аспектах, но 
либо теоретические рекомендации не были достаточно разработаны и поэтому 
не могли успешно применяться на практике (так это было, к примеру, с теорией 
полюсов роста), либо широко использовались в условиях советского планового 
хозяйствования, но не были адаптированы к российским рыночным условиям 
хозяйствования [2]. 

Свое основное развитие теория экономического ядра получила в 60-е 
годы на Западе. Теория поляризованного развития в тот период представляла 
узловое направление в региональных исследованиях. Концепция полюсов  
роста была положена в основу региональных программ многих стран. 
Существенный вклад в развитие теории полюсов роста и экономического ядра 
внесли и российские ученые – регионалисты и, в частности, ими отмечалось 
наличие сходства между выбором в странах с развитой рыночной экономикой 
полюсов роста и советским принципом создания «промышленных очагов» и 
ТПК.  

Анализ последних исследований и публикаций. Многие вопросы, 
связанные с изучением отдельных сторон исследуемой проблемы, нашли 
отражение в научных трудах известных отечественных и зарубёжных учёных – 
экономистов и геграфов: Э.Б. Алаева, В.Б. Безрукова, Б.Д. Бреева, Д.И. 
Валентейна, А.Г. Гранберга, У. Изарда, И.А. Ильина, В.В. Кистанова, Н.С. 
Кистановой, А.Г. Липко, П.П. Литвякова, Н.Н. Некрасова, М.Ю. Павлова  и др. 
Вместе с тем следует признать, что проблема развития экономики региона за 
счет создания и управления экономическим ядром, также как и в целом 
проблема управления формированием экономического ядра региона 
недостаточно изучены в настоящий период времени. Отсутствие механизма и 
критериев регионального ядрообразования обусловило необходимость развития 
технологии и разработки практических рекомендаций по формированию и 
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управлению экономическим ядром региона, что и определило актуальность 
темы исследования.  

Цель статьи. Решение важной научно-практической проблемы создания 
благоприятных условий для эффективного развития региональной социально-
экономической системы, что  в значительной степени определяется выявлением 
элементного состава и структуры формирования оптимального ядра экономики 
региона.  
         Изложение основного материала. Невысокая эффективность 
осуществляемых в настоящее время социально-экономических преобразований 
во многом обусловлена недостаточной разработанностью научных основ 
выбора того или иного варианта стратегии рыночной трансформации 
российской экономики. В связи с этим определенный интерес представляет 
разработка теоретической концепции, положения которой могут быть 
использованы при формировании оптимального варианта хозяйственной 
политики. Концепция экономического ядра является обобщением опыта 
развития экономики разных стран, в частности, опыта хозяйственного развития 
таких индустриально развитых государств как Япония, Южная Корея, США. 
При этом учитывается как отраслевой аспект развития экономики различных 
государств, так и региональный. 

В специальной литературе весьма широко распространена теоретическая 
концепция «полюсов роста» Ее суть в следующем, подобно тому, как в 
организме человека существуют болевые точки, определяющие состояние 
здоровья, так и в экономическом организме есть элементы (отдельные виды 
производств, отрасли, регионы, предприятия), воздействие на которые 
значительно влияет на развитие других его элементов. Разумеется, все в мире 
взаимосвязано, но степень взаимодействия элементов заметно варьирует, в 
частности, можно выделить существенное и несущественное взаимодействие 
(хотя, разумеется, мера «существенности» взаимодействия также весьма сильно 
различается). 
         Совокупность такого рода полюсов роста можно обозначить как 
экономическое ядро. Однако, предлагаемую нами концепцию экономического 
ядра не следует всецело отождествлять с теорией полюсов, точек роста, ибо в 
ядро помимо полюсов роста следует включать также базисные элементы, 
составляющие костяк, основу социально-экономической системы. В экономике 
России к базисным элементам, прежде всего, относятся предприятия ВПК и 
сырьевых отраслей производства. Однако, в различных регионах России к 
базисным элементам могут относиться предприятия и других отраслей 
(например, в Удмуртской Республике кроме предприятий машиностроения и 
металлургии к базисным элементам относятся также предприятия и 
организации сельского и лесного хозяйства). В других странах и регионах к 
базисным элементам могут относиться хозяйствующие субъекты других 
отраслей и видов производств – туристические фирмы, организации сферы 
услуг и т.д., как правило, это предприятия отраслей специализации. Хотя такого 
рода базисные элементы нередко весьма инерционны в своем развитии, их 
включение в экономическое ядро, на наш взгляд, оправдано, т.к. их взаимосвязь 
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с полюсами роста обеспечивает устойчивое функционирование и развитие 
экономической системы в целом [3]. В этой связи нужно добавить, что понятие 
«ядро экономической системы» достаточно давно введено в научный оборот, 
правда, в него был вложен совсем иной смысл. 

Как правило, это понятие использовалось при рассмотрении вопросов 
равновесия рыночной системы и обозначалось как с-ядро [4]. Поскольку нами 
понятие «ядро экономики» рассматривается в ином смысле, хотя и не следует 
совершенно противопоставлять два подхода, ибо вопросы ценового равновесия 
в определенной мере связаны с проблемами развития экономики на основе 
концепции полюсов роста, вполне правомерно подумать о целесообразности 
использования одного и того же понятия в разных контекстах, т. е. в разных 
смыслах. 

На наш взгляд, в научной практике известно немало примеров подобного 
рода. Хотя, разумеется, для того, чтобы избежать логической ошибки 
отождествления, для обозначения понятия совокупности полюсов роста вполне 
можно предложить и другое название, например «экономическое начало». 

Под экономическим ядром далее понимается вся совокупность полюсов 
роста и базисные элементы. Кстати, подобный подход существует и в 
регионалистике. Применение для определения данного понятия словосочетания 
«экономическое ядро» не случайно Дело в том, что совокупность полюсов 
роста и базисные элементы играют ключевую роль в развитии экономики. Это 
особенно справедливо в отношении переходных социально-экономических 
процессов и состояний, т. е. в условиях, когда в экономической системе одно 
сравнительно устойчивое состояние переходит в другое. Об этом 
свидетельствует мировой опыт. Так, в Японии и Южной Корее — в странах, 
достигших исключительных успехов в социально-экономической сфере, в 
период радикального реформирования их экономики упор делался на развитие 
нескольких (пяти, шести) ключевых позиций. Затем срабатывал 
мультипликативный эффект, и экономика начинала быстро, эффективно и 
гармонично развиваться (иначе говоря, развитие этих отраслей существенно 
влияло на становление и развитие других отраслей народнохозяйственного 
комплекса) Эти отрасли как бы составляли ядро перестройки экономической 
системы. 

Возможно, экономическое ядро будет включать всего одну-две отрасли 
Классический пример — Саудовская Аравия, где развитие нефтяной 
промышленности так повлияло на становление всего народнохозяйственного 
комплекса, что всего за полтора десятилетия экономика этой страны из 
отсталой превратилась в одну из наиболее развитых в мире [5].  
          Использование теории экономического ядра особенно актуально при 
разработке концепции развития переходной экономики или экономики 
слаборазвитых стран, однако и в развитых странах применение положений 
теории имеет существенное практическое значение. Это связано с тем, что и в 
них ресурсы и возможности не безграничны, и, следовательно, при разработке 
перспектив социально-экономического развития необходимо выявить 
приоритеты и ранжировать проблемы. К тому же,  и в экономике этих стран 
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есть недостаточно развитые элементы, например,  депрессивные и 
стагнирующие регионы, слаборазвитые отрасли и секторы экономики, 
неэффективные предприятия [6].  

Однако наиболее актуально использование теории экономического ядра 
при разработке концепции социально-экономической политики в 
слаборазвитых странах и в странах с переходной экономикой, где ресурсов и 
возможностей, как правило, гораздо меньше, а нерешенных проблем гораздо 
больше, чем в развитых. Таким образом, это и является первопричиной 
необходимости формирования экономического ядра. Причем, очевидно, что в 
сравнительно недалекой перспективе ограниченность природных ресурсов в 
мире будет нарастать, а использование положений теории экономического ядра 
в хозяйственной практике станет более актуальным [7].  

Говоря об экономическом ядре, не следует его отождествлять лишь с 
отраслями и видами производств. В него могут входить и отдельные регионы, и 
отдельные предприятия. Вполне резонно ставить вопрос о создании 
экономического ядра и в отдельных отраслях, и в регионах (на наш взгляд, это 
весьма актуально, например для депрессивных и стагнирующих регионов). 
Более того, при рассмотрении проблем экономического развития даже 
отдельного предприятия можно использовать концепцию экономического ядра 
применительно к его отдельных цехам. Таким образом, проблему фор-
мирования экономического ядра можно и нужно рассматривать в различных 
ракурсах и на разных уровнях — народнохозяйственном, отраслевом, 
региональном, локальном. 

Проблема элементного состава экономического ядра непосредственно 
связана с выбором критериев при отнесении к нему тех или иных социально-
экономических структур и образований. Как показывает мировая практика, 
функции аккумуляторов, полюсов роста нередко выполняли отрасли и виды 
производств с высоким уровнем рентабельности и высокой скоростью 
оборачиваемости капитала. Так было в Англии в период первоначального 
накопления капитала, когда легкая промышленность стала полюсом роста и ее 
развитие в значительной степени обусловило высокие темпы становления всей 
английской экономики того времени. 

Однако далеко не всегда полюсами роста становятся высокорентабельные 
производства и отрасли с высокой скоростью оборота капитала. Иногда 
функции полюсов роста выполняют отрасли со сравнительно низким уровнем 
рентабельности, и не всегда отрасль, выполняющая функцию полюса роста, 
сама интенсивно развивается. Главная функция экономического элемента (т. е. 
отрасли, региона, предприятия), являющегося полюсом роста, — 
способствовать интенсивному развитию остальных элементов 
народнохозяйственного комплекса, тогда как сам элемент может находиться и в 
стагнирующем состоянии [8]. Чтобы определить, может ли тот или иной 
элемент выполнять функцию полюса роста, необходимо учитывать всю 
совокупность последствий его воздействия на другие экономические элементы. 

В этой связи целесообразен макроэкономический анализ, в соответствии с 
которым народное хозяйство, как известно, представляет систему взаимосвязей 
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между четырьмя секторами и четырьмя рынками. Хотя обычно в ней выделяют 
четыре рынка — благ, денег, труда, ценных бумаг — в ходе исследования 
каждый из них может быть дезагрегирован [9]. Например, рынок ценных бумаг 
в свою очередь можно разделить на рынок государственных облигаций и рынок 
акций коммерческих компаний. Несмотря на определенный схематизм этой 
классической макроэкономической модели, ее использование позволяет 
осуществить комплексный анализ последствий реализации управленческих 
решений. Очевидно, в соответствии с макроэкономическим анализом к 
критериям выбора элементов экономического ядра наряду с уровнем 
рентабельности и скоростью оборота капитала следует относить и другие, в том 
числе и не стоимостные параметры. 

Например, полюсом роста может быть отрасль с низким уровнем 
рентабельности и сравнительно невысокой скоростью оборота капитала, но 
обеспечивающая высокий уровень занятости или значительное увеличение 
количества заказов для других отраслей. Так, во время Великой депрессии в 
США правительство прилагало значительные усилия для развития 
производственной инфраструктуры, прежде всего строительства дорог (так 
называемые общественные работы). Это позволило обеспечить работой 
существенную часть населения, увеличив тем самым совокупный 
потребительский спрос и дав толчок развитию других отраслей [10]. Полюсом 
роста могут быть и сектор экономики, и хозяйственное мероприятие. Функции 
полюсов роста, например, выполняют кейнсианские методы регулирования 
экономики, в частности, увеличение госзаказа для отраслей, развитие которых 
влияет на функционирование других сегментов экономики. 

Таким образом, к экономическому ядру относится все то, что 
способствует росту значительного числа других элементов социально-
экономической системы. Отбор элементов экономического ядра 
осуществляется на основе использования многих параметров (как стоимостных, 
так и нестоимостных) — уровня прибыльности и рентабельности, скорости 
оборота капитала, увеличения занятости населения, роста совокупного спроса и 
др. Определяя критерии отбора элементов экономического ядра, следует 
учитывать не только качественный аспект (т. е. выбор экономических 
параметров-критериев), но и количественный. Это означает, что для выбранных 
параметров-критериев необходимо устанавливать пороговые, критические 
значения, при которых в экономическое ядро целесообразно включить те или 
иные элементы, влияющие на другие звенья экономики. 
  Большое значение при выборе элемента экономического ядра имеет учет 
его роли в воспроизводственных процессах. Так, в условиях НТР важно 
развитие наукоемких отраслей и производств, роль которых в связи с 
увеличением ограниченности природных ресурсов будет возрастать.  

Более детальный анализ определения качественных и количественных 
критериев отбора элементов экономического ядра — тема будущих 
исследований. Очевидно только, что при решении этой проблемы следует 
учитывать отраслевую и региональную специфику, ибо тот же нижний порог 
рентабельности, учет которого необходим при отборе элемента ядра, будет 
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существенно зависеть от специфики отрасли и региона. Необходимо учесть 
также и то, что при решении проблемы формирования ядра нужно выделять 
различные группы элементов, поскольку критерии отбора могут быть разными. 
Ясно, что не для всех элементов ядра критерием отбора могут быть показатели 
нормы рентабельности или обеспечения занятости, поэтому всю возможную 
выборку целесообразно разбить на группы по принципу однотипности 
используемых критериев. 

Следует также принимать во внимание, что состояние экономической 
среды может существенно влиять на критерии отбора экономических 
элементов. Так, в переходной среде уровень неопределенности и изменчивости, 
как правило, значительно выше, чем в устойчивой, что нередко проявляется в 
высоких темпах инфляции, поэтому в переходном периоде и в достаточно 
устойчивой среде одни и те же критерии отбора элементов в ядро могут дать 
значительные расхождения. Например, уровень рентабельности, или 
прибыльности, при высокой инфляции будет существенно отличаться от своего 
аналога при низкой инфляции (если перевести в натуральный эквивалент). 
Следовательно, будут различными и пороговые значения этого показателя. 
Отсюда вывод: в переходной среде более значима, на наш взгляд, роль 
натуральных показателей, используемых в качестве критериев отбора 
элементов в экономическое ядро.  

Как уже говорилось, положения теории экономического ядра, хотя бы 
частично, могут применяться не только в целом в народном хозяйстве, но и в 
отдельных регионах, в отдельных отраслях, на отдельных предприятиях. 
Причем при отборе элементов экономического ядра отдельного региона или 
отрасли можно использовать ту же макроэкономическую модель, 
модифицированную с учетом региональной или отраслевой специфики (в 
частности, в нее нужно добавить взаимосвязь с другими регионами и 
отраслями). Таким образом, проблему формирования экономического ядра 
можно рассматривать в различных ракурсах и на разных уровнях 
иерархической системы. Вполне возможны ситуации, когда определенный 
регион входит в экономическое ядро всего народнохозяйственного комплекса и 
одновременно в ядро другого, более масштабного, региона или когда отрасль 
входит в ядро того или иного региона, но не всего народнохозяйственного 
комплекса, и наоборот. Причем очевидно, что разные аспекты и уровни 
экономического ядра пересекаются, например региональные и отраслевые. 

Важно учитывать еще один аспект проблемы формирования 
экономического ядра — многовариантность (в частности, ученые из Курска 
М.Г. Световцева и Э.Н. Кузьбожев предлагают выделять для одного и того же 
региона «промышленное» ядро и «аграрное» ядро – так, в соответствии с 
результатами проведенных ими исследований в «промышленное» ядро Курской 
области входят следующие ее районы: Курский, Фатежский, Солнцевский, 
Медвенский, Железногорский, Пристенский и Щигровский, а в «аграрное» ядро 
входят такие районы, как Хомутовский, Льговский, Конышевский, Б. 
Солдатский, Касторенский, Черемисиновский и Тимский [1; 11. Его 
элементный состав не единственно возможный — чем богаче природными 
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ресурсами страна, чем выше ее научно-технический потенциал и уровень 
экономического развития, тем больше вариантов формирования 
экономического ядра. В связи с этим проблема выбора оптимального варианта 
элементного состава экономического ядра весьма актуальна.  

Большое значение имеет создание условий для того, чтобы 
экономическое ядро «заработало». Один из важнейших способов его «запуска» 
— государственное регулирование и стимулирование, как прямое, так и 
косвенное. Как правило, именно государственные методы стимулирования 
приоритетных отраслей обеспечивали «работоспособность» экономического 
ядра, в которое эти отрасли входили. После этого весьма эффективно и 
гармонично начинала функционировать и развиваться вся социально-
экономическая система, о чем свидетельствует японский, южнокорейский, 
советский опыт (индустриализация 1920-1930-х гг.). 

Что касается рыночных методов, то благодаря им эффект экономического 
ядра срабатывает, как правило, лишь через сравнительно длительный 
промежуток времени (например, в Англии в период первоначального 
накопления капитала) и при благоприятных внешних условиях, в том числе при 
наличии крупных зарубежных инвестиций. Если же нет времени и 
соответствующих условий, необходимо жесткое государственное 
регулирование (речь идет об оптимальном соотношении рыночных и 
государственных методов регулирования экономики, где последние составляют 
значительную часть). Организационно-экономический механизм управления 
регионом на основе сформированного ядра включает следующие базовые 
элементы: ресурсы (финансовые, материальные, трудовые), субъект и объект 
управления, а также технологию управления. Реализуя функции управления 
ядром, в первую очередь следует установить объем ресурсов, необходимых для 
запуска пропульсивных отраслей региона, а также размер средств, которые 
можно направить в развитие экономики региона при более полном 
использовании его потенциала.          
              Выводы по результатам исследования. Экономическое ядро 
оказывает существенное влияние на функционирование и развитие всей 
экономической системы. Под экономическим ядром следует понимать 
совокупность точек роста и базисных элементов экономики. В соответствии с 
предлагаемой нами концепцией экономического ядра  в ядро помимо полюсов 
роста следует включать также базисные элементы, составляющие костяк, 
основу социально-экономической системы.  

Актуальность формирования ядра экономической системы возрастает в 
кризисных ситуациях, в условиях переходного периода от одного устойчивого 
состояния к другому и в условиях слаборазвитости экономики.  

Проблема элементного состава экономического ядра непосредственно 
связана с выбором критериев при отнесении к нему тех или иных социально-
экономических структур и образований.  Отбор элементов экономического ядра 
осуществляется на основе использования многих параметров как стоимостных 
так и нестоимостных, при этом необходимо учитывать отраслевую и 
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региональную специфику, состояние экономической среды, роль  элемента ядра  
в воспроизводственных процессах.  

Проблему формирования экономического ядра можно рассматривать в 
различных ракурсах и на разных уровнях иерархической системы, в связи с чем 
необходим поиск выбора его оптимального варианта. Большое значение при 
этом имеет разработка конкретных методов и показателей, на основе которых 
осуществляется отбор его элементов. В этой связи предлагаем использовать 
показатели, характеризующие процессы концентрации и специализации 
производства, а также различного рода экспертные методы. Кроме этого, 
целесообразно использовать также показатель структурной эластичности.  
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Робота присвячена методиці відбору показників для оцінки 
конкурентоспроможності регіону, що проводиться на основі багатофакторного 
кореляційно-регресійного аналізу з використанням лінійної моделі регресії для виділення 
певних груп взаємопов'язаних вихідних факторів, за рахунок яких на підприємствах регіону, 
об'єднаних в кластери, досягаються високі показники. 
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Постановка проблеми. Складна та напружена соціально-економічна 

ситуація, що склалася наразі в окремих регіонах України, у першу чергу 
пов’язана з проблемами управлінського характеру у національній економіці. 
Стримати негативні тенденції можна лише за наявності стратегії оновлення 
управлінських взаємодій на рівні окремого регіону. Це дозволить забезпечити 
конкурентоспроможність регіонів. 

Постановка завдання. «Регіон – це територіальне утворення, яке 
сформоване в законодавчому порядку на рівні, що є безпосередньо нижчим 
після загальнодержавного, і яке наділене… самоврядуванням» [1]. Незважаючи 
на останні зміни, які відбуваються на державному рівні по збільшенню 
повноважень регіонів, Україна залишається високоцентралізованою державою. 
Тому регіони фактично відсторонені від участі у формуванні своєї 
конкурентоспроможності та продуктивного використання свого потенціалу. З 
огляду на це актуальним є питання моделювання конкурентоспроможності 
регіонів шляхом оцінювання їх економічного потенціалу для вироблення 
ефективної державної стратегії у цьому напрямку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічна складність 
оцінки конкурентоспроможності регіону обумовлена двома взаємопов'язаними 
аспектами: по-перше, нерозробленістю категорії «конкурентоспроможність 
регіону», по-друге, реальною можливістю використання інструментарію оцінки 
конкурентоспроможності підприємства стосовно до регіону [4]. 

Ряд вітчизняних економістів розглядають конкурентоспроможність 
регіону з точки зору здатності територій перемагати в конкурентній боротьбі на 
основі здатності використовувати конкурентні переваги. 

Так, К. Перський під конкурентоспроможністю стосовно регіону розуміє 
здатність регіонів досягати успіху в економічному суперництві з іншими 
регіонами [5]. 
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М. Гельвановский, І. Трофимова, В. Жуковська характеризують 
конкурентоспроможність як «володіння властивостями, що створюють 
переваги для господарюючого суб'єкта здобути перемогу в економічному 
змаганні» [2, c. 18]. 

У даних визначеннях розкривається загальний характер 
конкурентоспроможності. Однак в цих трактуваннях не вказуються цільові 
установки конкурентоспроможності. У цьому сенсі більш точним є поняття, 
запропоноване Г.Я. Беляковою, що базується на визначеннях класиків 
конкурентоспроможності країн: «конкурентоспроможність регіональної 
економіки – це здатність реалізувати основне цільове завдання її 
функціонування – сталий соціально-економічний розвиток регіону з 
забезпеченням високої якості життя його населення» [1].  

Останнім часом з'явилися роботи, які б поєднували два аспекти 
конкурентоспроможності регіонів: перший з них характеризує здатність регіону 
максимально задовольняти потреби населення, а другий – володіння і 
реалізацію регіоном конкурентних переваг в порівнянні з іншими регіонами. 
При цьому під конкурентоспроможністю розуміється «здатність соціально-
економічної системи стабільно функціонувати в умовах відкритого ринкового 
простору і забезпечувати при цьому населенню високу і постійно зростаючу 
якість життя на основі ефективного використання власного потенціалу, наявних 
переваг, зовнішніх зв'язків та ринкової кон'юнктури» [3, c. 94 – 95].  

Після попереднього аналізу вихідної сукупності і визначення кількості 
об'єктів постає запитання про вибір факторів для включення їх в регресивну 
модель конкурентоспроможності в якості змінних. Необхідно виділити певні 
групи взаємопов'язаних вихідних даних, щоб дані з однієї групи були сильно 
корельовані між собою, а з різних – слабо. Для цього пропонується 
використовувати алгоритм кластерного аналізу, заснований на матриці парних 
коефіцієнтів кореляції вихідних показників [6].  

В якості алгоритму кластерного аналізу пропонується використовувати 
один з так званих агломеративних ієрархічних алгоритмів. Всі алгоритми цього 
класу виходять з матриці відстаней (відмінностей) між об'єктами, які 
групуються, кожен з яких спочатку розглядається як окремий кластер. Далі на 
кожному кроці відбувається об'єднання двох найближчих кластерів і відповідно 
перетворюється матриця відстаней: з неї виключається відстань до кожного з 
об'єднаних кластерів і додаються відстані між знову отриманим кластером і 
всіма іншими. Робота алгоритму закінчується, коли елементи будуть об'єднані в 
один кластер. 

Далі за допомогою кластерного аналізу виділяються типові групи 
підприємств за показниками їх конкурентоспроможності. Встановлена 
класифікація має велике значення, оскільки місце підприємства в ряду 
аналогічних виробництв визначається за комплексом показників, що 
характеризують їх конкурентоспроможність. 

Для оцінки якості життя пропонується використовувати наступні блоки 
показників, що характеризують рівень і умови життя населення: 

1) показники, що характеризують обсяг споживання населення; 
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2) показники, що характеризують умови життя населення (забезпеченість 
населення споживчими благами, екологічне благополуччя регіону, соціально-
економічна безпека); 

3) показники, що характеризують рух грошових коштів та соціальну 
диференціацію населення; 

4) фінансове благополуччя населення; 
5) непрямі показники (міграційний приріст населення, очікувана 

тривалість життя). 
Таким чином, в результаті багатофакторного кореляційно-регресійного 

аналізу, проведеного на базі статистичних даних регіонів, були відібрані такі 
статистично значущі показники (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Система показників для інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності регіонів [6] 

 Показники, одиниці виміру 
1 2 

1. Здатність 
регіонів 
виробляти 
товари і 
послуги в 
умовах 
конкуренції з 
іншими 
регіонами. 

у1 – ВВП на душу населення, тис. грн. / люд. 
х1 – продуктивність праці, тис. грн. / люд. 
х2 – індекс фізичного об’єму ВНП, % 
х4 – об’єм с/г пролукції, тис.грн. /люд. 
х8 – рівень зносу основних фондів, % 
х10 – відношення експорту до ВНП, % 
х11 – фондовіддача, % 
х15 – частка зайнятих в науці в загальній чисельності 
населення, % 
х16 – частка інноваційно-активних підприємств, в загальній 
кількості підприємств, % 
х19 – відношення кредиторської заборгованості до обсягу 
ВРП, % 
х22 – питома вага збиткових підприємств, % 

2. Здатність 
регіонів 
задовольняти 
потреби 
населення. 

Х2 – площа житла, яка припадає на одну людину, кв. м. / 
люд. 
Х3 – чисельність лікарів на 10000 населення, осіб 
Х6 – питома вага  використання токсичних відходів, % 
Х8 – частка населення регіону з доходами нижче величини 
прожиткового мінімуму, % 
Х9 – співвідношення середньомісячної нарахованої 
заробітної плати до величини прожиткового мінімуму, % 
Х11 – середній розмір вкладу в ощадному банку щодо 
величини прожиткового мінімуму, % 
Х12 – фактичне кінцеве споживання домашніх господарств, 
млн. грн. 
Х13 – індекс споживчих цін, % 
У2 – очікувана тривалість життя, років 
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Для розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності 
регіону пропонується використовувати наступну формулу: 

 

                                                               (1) 
 
де QJ – інтегральний показник конкурентоспроможності j-го регіону; 
Uij

П - значення i-го показника j-го регіону, що характеризує здатність 
регіону виробляти товари і послуги в умовах конкуренції; 

UСР
П - середньоукраїнське значення показників здатності регіонів 

виробляти товари і послуги; 
Uij

К  -значення i-го показника j-го регіону, що характеризує якість життя 
населення; 

UСР
К - середньоукраїнське значення показників якості життя населення. 

 
Використання даної моделі формалізованого запису інтегрального 

показника оцінки рівня конкурентоспроможності регіону є методично 
правомірним, оскільки дозволяє отримати достовірні відомості про варіації 
показників за рахунок прямого підсумовування значень кожного показника в 
розрізі виділених блоків конкурентоспроможності регіонів, пронормувати по 
відношенню до відповідних по Україні середніх величин. Далі на основі 
отриманого інтегрального показника конкурентоспроможності суб'єкту 
дослідження присвоюється ранг. 

Висновки з проведеного дослідження. Відповідно до сучасних 
тенденцій управлінського впливу на розвиток регіонів необхідно забезпечити 
мінімальне втручання держави у формування конкурентоспроможності 
окремих географічних елементів національної економіки. При цьому, слід 
забезпечити всебічний розвиток суспільства та накопичення інноваційних 
знань. Окремий регіон є сполучною ланкою між окремим локальним суб’єктом 
економіки та національним рівнем.  
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Постановка проблеми. Основним показником, який вимірює 

ефективність функціонування національної економіки, є рівень життя 
населення та забезпечення його розвитку. Базова складова рівня життя 
населення – це матеріальний добробут громадян країни. На сьогоднішній день 
досить актуальним є питання, пов’язані з державною політикою підвищення 
доходів населення та рівня життя. 

Постановка завдання. Показник рівня життя населення сам по собі 
досить умовний і має декілька систем розрахунку. Отже, для розуміння 
кількісного значення рівня життя населення актуальним є вивчення та аналіз 
різних систем розрахунку показника рівня життя населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Показник рівня життя 
населення – це складна соціально-економічна категорія, яка характеризує 
забезпеченість життя, діяльності та всебічного розвитку суспільства країни. Він 
є вираженням сукупності умов та відносин соціального характеру, та 
характеризує всі сторони існування суспільства – життя, праця, побут, а також 
інтелектуально-культурний розвиток, рівень його (суспільства) свободи та 
правової захищеності [4]. 

Даний показник – один із найбільш важливих результуючих факторів та 
соціальних категорій, які формуються за рахунок взаємодії всіх суб’єктів 
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соціально-економічного сектору. Соціальний прогрес, який характеризується 
ростом показника рівня життя населення, має бути пріоритетним напрямом, 
якого повинна дотримуватись влада під час управління соціально-економічною 
стратегією країни. Головний напрям даної стратегії – реалізація засад 
соціально-орієнтованої (найважливіший об'єкт – людина) ринкової економіки. 

Показник рівня життя населення характеризує економічний добробут 
населення. Але чіткого визначення даної категорії не існує, так як сам по собі 
показник – умовний і має безліч систем розрахунку. За одною із них, показник 
рівня життя населення вимірюється як сукупність таких критеріїв як реальних 
дохід на душу населення та кількість населення країни, яка знаходиться за 
межею бідності [3]. За іншою системою розрахунку до вказаних вище критеріїв 
додають в різних порядках та варіаціях такі показники як [2]: 

1) показник доступу до систем охорони здоров’я; 
2) показник економічної нерівності; 
3) рівень освіти; 
4) обсяг ВВП та ВНП на душу населення; 
5) обсяг сектору послуг на душу населення; 
6) середня заробітна плата; 
7) середня тривалість життя; 
8) рівень народжуваності та смертності, коефіцієнт природного приросту 

населення; 
9) рівень безробіття; 
10) рівень інфляції та інші. 
Саме по собі поняття «рівень життя населення» можна розмежувати на 

три взаємозалежні та однаково важливі та популярні поняття – це умови життя, 
власне, рівень життя та якість життя. 

Умови життя – це велика сукупність показників, які загалом можна 
охарактеризувати як суспільно-політичні, соціально-правові, природно-
кліматичні та, звичайно, соціальні показники. Іноді умови життя описуються як 
середовище існування суспільства. 

Власне, рівень життя  – рівень споживання всіх благ та послуг. 
Головними характеризуючими показниками виступають економічні та 
соціально-економічні критерії, так як ВВП на душу населення чи середня 
заробітна плата. 

Якість життя – останнє поняття, яке можна охарактеризувати як ступінь 
відповідності рівня та умов життя населення певним, загальноприйнятим 
нормативам та стандартам. Цей критерій можна охарактеризувати сукупністю 
всіх попередньо вказаних показників всіх груп, так як за ними всіма існують 
певні норми та стандарти, які відрізняють країни з високим рівнем життя чи 
ринковою економікою від країн з перехідною економікою чи середнім рівнем 
життя населення. 

Чому ж так важливо проводити постійний моніторинг показника рівня 
життя населення, та постійно працювати над зростанням його значення? Тому 
що економічний розвиток усіх без виключення країн світу, у тому числі і 
України, характеризується досягнутим країною та владою рівнем та якістю 
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життя власного населення. Як було чітко вказано у «Програмі розвитку 
Організації Об’єднаних Націй», яка вже більше 50 років якісно працює на благо 
світової общини, будь-яка країна світу однією із головних цілей в процесі 
економічного розвитку повинна створювати сприятливі умови для довгого, 
здорового та наповненого творчістю життя людей. 

Слід також відмітити, що ця програма вже досить давно існує і працює в 
Україні, а її представники, спеціалісти ООН, намагаються усіма силами 
боротися із реальними проблемами. Головні цілі Програми розвитку ООН в 
Україні на найближчі 15 років [5]: 

1) подолання бідності. Рівень бідності в Україні становить 24,3%. Це 
означає, що близько четвертої частини всього населення країни знаходиться на 
межею бідності; 

2) забезпечення якісної освіти впродовж життя. Індекс людського 
розвитку населення (інтегральний показник, для розрахунку якого 
використовуються такі критерії – очікувана тривалість життя, рівень 
грамотності населення та валового національного доходу на душу населення) 
становить 0,73. Для порівняння, наша недалека сусідка по материку, Німеччина 
має значення цього показника на рівні 0,912; 

3) забезпечення гендерної рівності; 
4) зменшення дитячої смертності. Значення цього показника для України 

у 2014 році становив 7,7 смертей на кожну 1000 народжених дітей. Значення 
далеке від найбільшого у світі, і це добре, але все одно кількість випадків 
дитячої смертності при народженні та у віці до 5 років досить велика, а, отже, 
потребує уваги [1]; 

5) поліпшення здоров’я матерів. Цей показник має прямий зв'язок із 
попереднім, так як саме від здоров’я матері залежить імовірність народження 
здорової дитини; 

6) обмеження поширення туберкульозу, СНІДу та ВІЛ-інфекції. За 
статистикою МОЗ України станом на 1 січня 2014 року кількість ВІЛ-
інфікованих серед українців становить 247 101 людина, а хворих на СНІД – 
66 607 людей. За рівнем захворюваності на туберкульоз Україна відноситься до 
групи з високим рівнем захворюваності – у 2014 році на кожні 100 тисяч осіб 
припадало 59,5 хворих; 

7) сталий розвиток довкілля; 
8) глобальне партнерство для розвитку. 
Основна мета впровадження Програми розвитку ООН в Україні – 

підтримка країни на шляху її сталого та постійного людського розвитку як 
заможної, демократичної, незалежної та сильної країни, де буде враховуватися 
думка кожного та кожної. 

Висновки з проведеного дослідження. Постійний контроль рівня життя 
населення країни, а також направленість рішень на його постійний ріст та 
розвиток, повинні стати першочерговими цілями влади кожної із країн світу, у 
тому числі і України. Тільки серйозний та відповідальний підхід до утвореної 
ситуації дозволить подолати всі проблеми та негаразди, які виникли у процесі 
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становлення України як незалежної країни та учасника міжнародних відносин і 
договорів. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
У статті розглянуто проблеми  формування концепції логістичного підходу до  

управління  машинобудівними   підприємствами,  які працюють з міжнародними 
компаніями. Проаналізовано вплив організаційної структури  машинобудівного 
підприємства на реалізацію  логістичних  стратегій. Виокремлено складові логістичного 
ланцюга, визначено недоліки  та переваги  різних  підходів  та сформовано  найбільш  
ефективна стратегія для формування логістичного підходу до  управління машинобудівним 
підприємством  в сучасних  політичних  та економічних  умовах. 

Ключові слова: концепція логістичного підходу, логістична стратегія,  матеріальний 
потік, ефективність управління, машинобудівна галузь,  конкурентоспроможність. 

 
Постановка проблеми: В сучасних  економічних та політичних умовах 

стан розвитку  вітчизняної машинобудівної промисловості стає критичним, 
загострюється питання конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому 
та зовнішньому  ринках. Головна  проблема,  яка заважає підприємствам вийти 
на конкурентний рівень -  це  нестабільність національної валюти. 
Нестабільність грошей  є  причиною  багатьох негативних ефектів, які 
поширюються у зростанні цін і  невизначеності у процесі прийняття рішень для 
всіх суб'єктів економічної діяльності і, зокрема, для підприємств 
машинобудівної  галузі. Тому необхідність виведення підприємства 
машинобудування  на  конкурентоспроможний рівень змушує шукати 
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концепцію розвитку і управління підприємством не тільки  завдяки оптимізації 
виробничих  процесів. Важливою  умовою визначення та  застосування 
успішної  концепції управління є формування логістичного підходу до 
управління машинобудівним підприємством.  

Постановка задачі:  З метою позитивного економічного розвитку 
підприємства машинобудівної  галузі одним з ефективних  засобів є  
застосування логістичного підходу  до  управління сучасним машинобудівним 
підприємством та виокремлення інструментів дієвого  засобу виведення 
підприємства на конкурентоспроможний рівень. Логістична  стратегія  
управління машинобудівним підприємством залежить від організаційної  
структури  підприємства. Менеджер машинобудівного підприємства має  
визначити найефективнішу стратегію, яка базується на прийнятті рішень 
стосовно матеріального, фінансового, інформаційного потоків.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання застосування 
логістичного підходу до управління промисловими підприємствами як одного 
зі способів досягнення ефективного розвитку є  дуже  актуальним. Воно 
розглядалось такими зарубіжними вченими, як: Б. Анікін, Д. Бауерсокс, А. 
Гаджинський, Д. Клосс, Д. Укельманн. Ними  були розроблені  теоретичні 
основи,  але безпосередньо питанню концепції логістичного підходу  на 
підприємствах не було приділено достатньої уваги. Вагомий внесок у 
дослідження проблематики логістичного підходу  та його впровадження на  
підприємстві внесли такі вітчизняні вчені, як: Г. Азаренкова, І. Воркут, А.Г. 
Кальченко, Т. Колодизєва, Є. Крикавський, Р. Ларіна, В. Ніколайчук, М. 
Окландер, К. Таньков, О. Тридід, Л. Фролова, Н. Чухрай, Л. Шемаєва. Але 
проблема визначення концепції логістичного підходу для формування дійових 
інструментів на підприємствах машинобудування ще не є до кінця вирішеною. 

Викладення основного матеріалу дослідження: З теоретичної точки 
зору, концепція логістичного  підходу   будується   на системному підході. 
Тобто, всі фактори, які можуть  вплинути на успішність  логістики кожного 
товару або групи товарів, мають  враховуватись,  пророблятись  і  ретельно   
аналізуватись.  На основі аналізу обираються  найкращі  показники.  Саме в 
цьому полягає ефективність логістичного підходу. Менеджер повинен швидко 
приймати економічно ефективне рішення на користь  підприємства. В роботі 
машинобудівних підприємств  він   стикається з деякими труднощами 
управління логістичним ланцюгом. Одна з основних складностей для 
менеджера при здійсненні функції закупівлі полягає в різноманітності 
прийняття рішень.  Створення  таких  логістичних ланцюгів базується на 
проведенні  ретельної підготовчої роботи, яка включає  в себе обробку вимог 
постачальників та покупців з послідовним  прийняттям  рішень за  головними 
факторами, за якими  реалізується процес управління рухом матеріального 
потоку. Аналізуючи окремі логістичні процеси в структурі ланцюга поставок, 
менеджер  створює  для себе інші алгоритми управління, формує  систему 
зібрання логістичної інформації, на  основі отриманих  даних оцінює 
успішність виконання поставлених цілей і  розробляє концепцію прийняття 
рішень. 
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Прийняття рішень ускладнюється тим, що вони приймаються в умовах 
невизначеності.  Головними  важливими факторами  при прийнятті рішення  є: 

- фактор виробництва:  можливість виробництва самотужки або 
закупівля; 

- фактор складування:  необхідність запасів сировини, визначення 
якої сировини слід запасати;  

- фактор ціни;  
- фактор  якості продукції: відповідність стандартам якості;    
- фактор замовлення: розміщення  замовлення,  розмір замовлення; 
- фактор сировини: час використання у виробництві, зберігання 

надлишку сировини;  
- фактор транспортування:  режим транспортування,  перевізник; 
- фактор контракту: укладання короткострокового або 

довгострокового контракту,  прямого контракту або через дилера або 
посередника;   

- фактор  перемовин: формування делегації, стратегія перемовин; 
- фактор ризиків; 
- фактор постачальника: один чи декілька; 
- фактор нестабільності національної валюти; 
- фактор ціни на паливо; 

Фактор, який суттєво впливає на  роботу машинобудівних підприємств -  
це залежність від стабільності валюти. Для України в умовах  кризи  
стабільність  є одним з головних  факторів. Значною проблемою стає 
підвищення оптових цін у паливній промисловості, що є  додатковим фактором 
загального зростання цін. Поряд з електроенергетикою і транспортом, ціна на 
паливо впливає на виробничі витрати багатьох інших галузей економіки окрім 
машинобудування. Таке  підвищення  торкається всієї товарної та виробничої 
сфери, товари  виробництва якої  споживаються на машинобудівних  
підприємствах, що вдвічі негативно  впливає на  економічний стан розвитку 
машинобудівної галузі [1].  

Логістичний підхід  до  управління машинобудівним  підприємством 
помилково може  ототожнюватись тільки з вантажообігом та  
транспортуванням. В сучасних умовах логістичний підхід розуміється як 
своєчасне забезпечення відповідним матеріалом відповідної  якості та 
асортименту  в відповідному місці з мінімальними витратами. Ідея 
впровадження логістичного підходу на машинобудівних  підприємствах  
відповідає  сучасному розумінню  поняття логістики та базується на прагненні 
реалізувати системний підхід до управління матеріальними потоками на 
підприємстві, що дозволить охопити всі види  матеріальних потоків  на 
підприємстві: внутрішні, зовнішні, вхідні, вихідні. 

За визначенням Р.Р. Ларіної, найбільш розповсюдженим підходом є 
виокремлення  шести складових  логістики: 

- продукт - потрібний продукт; 
- кількість - у необхідній кількості; 
- якість - необхідної якості; 
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- час - необхідно доставити у потрібний час; 
- місце - у потрібне місце; 
- витрати – з мінімальними витратами [2]. 
Існує  дефініція «10R», де «R» від англійського слова “right” відповідний,  

а саме: 
1. Відповідний продукт  
2. Відповідна якість  
3. Відповідна кількість  
4. Відповідне місце  
5. Відповідний час  
6. Відповідний покупець 
7. Відповідна ціна 
8. Відповідної обробки 
9. Відповідна інформація  
10. Відповідний постачальник. 
Ми пропонуємо  додати  ще один  показник,  який,  зокрема,  властивий 

для  підприємств України, а саме: 
11. Відповідний курс валюти.  
Існує декілька проблем, які  можуть заважати  виконуванню логістичних  

завдань.  На практиці при втіленні теоретичних  засад  концепції  логістичного 
підходу до управління матеріальними потоками  проблема розробки 
програмного  забезпечення  стає дуже  гостро. Інша проблема пов'язана  з  
обмеженістю  програмного забезпечення та інтернет  трафіку.  Недостатність  
повноважень  також робить неможливим ефективне управління матеріальними 
потоками у розмірі всього машинобудівного підприємства, оскільки на 
підприємствах існують традиційні організаційні рамки обов'язків та 
повноважень.  

Організаційна  структура машинобудівного  підприємства   визначає 
ступінь включення логістики до структури стратегічного планування 
підприємства. Логістичний підхід  -  це розвинутий інструмент аналізу ланцюга 
доставки вартостей; планування виробництва;  управління фінансовим 
потоком; формування  стратегії логістики та визначення її  ролі  в загальній 
стратегії підприємства [3]. 

За визначенням  Є.В. Крикавського, логістика охоплює планування і 
керування потоком матеріалів, складових частин і виробів та необхідним  
інформаційним потоком  включно з метою прискорення  загального потоку і 
мінімізації загальних витрат  для здійснення  процесу постачання, виробництва 
та збуту продукції [4]. 

Концепція логістичного підходу  до управління матеріальними потоками 
на підприємстві полягає  в тому,  щоб перенести увагу  з  планування окремими 
операціями по закупівлі  на управління  загальним логістичним процесом,  тому 
що в рамках  одного  підприємства  логістичні операції з переміщення  
матеріального потоку  охоплюють декілька служб. Та при  традиційному 
підході показники  матеріального потоку не  є  оптимальними [3].  
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Головним недоліком традиційного підходу до  системи закупівель  є  
великі запаси і великі площі складів з властивими для них адміністративними 
витратами та  витратами на заробітну плату  обслуговуючого персоналу. 
Традиційний підхід  може привести до деяких  необґрунтованих   витрат,  
наприклад, перевиробництво,  зберігання матеріальних запасів, брак і відходи, 
дефекти виробів. Вищезазначені  недоліки системи  представляють собою 
непродуктивні ресурси; їх усунення може звільнити ресурси і розширити 
виробництво. Наявність подібних  необґрунтованих витрат визначає потенційні 
цілі  для подальшого  вдосконалення системи. Але в сучасних  умовах  
нестабільності курсу валюти наявність  складів може навпаки стати 
допоміжним засобом  досягнення стратегічної цілі скорочення витрат,  
пов'язаних з коливання курсу  національної  валюти. 

Оптимальним є  логістичний підхід, який  би базувався   на системному 
підході оперативного  постачання у випадках, де це є економічно  
обґрунтовано,  на системі «Точно в строк» в умовах економічної  стабільності 
країни,  на системі планування виробничих  ресурсів. Використання системи 
планування дозволяє впровадити одну інтегровану програму замість декількох 
розрізнених. Логістичним потоком керує  одна система,  вона займається  
обробкою, логістикою, розподілом запасів, виставлянням рахунків-фактур, 
доставлянням і бухгалтерським обліком. На багатьох вітчизняних  
підприємствах  машинобудування  встановлюється  автоматизована система 
планування німецької розробки SAP. У SAP логістика пов'язана з фінансами і 
аналізом результатів. Менеджер підприємства  бачить звіт за результатами 
продажів і прибуток від роботи з клієнтом, може ознайомитися з результатами 
підприємства в цілому (виручка, обсяг збуту, собівартість, знижки, бонуси). 
Інформація за звітами доступна в текстовому і графічному вигляді, що дозволяє  
відстежувати виконання плану і оперативно приймати управлінські рішення, 
які підтримують сценарії планування «зверху вниз» і «знизу вгору». Ключові 
показники і рівні планування можуть гнучко налаштовуватись. Стандартні 
інструменти SAP допомагають спростити роботу з побудови збутових і 
фінансових планів. Таким чином, автоматизована система планування  
допомагає підприємству ефективно керувати процесами і скоротити витрати. 
Для ефективного  планування сучасні  підприємства інвестують  у навчання 
свого персоналу.  Безліч проблем, пов'язаних з системою  планування 
виробничими  ресурсами, виникає саме через недостатнє інвестування в 
навчання персоналу, а також у зв'язку з недоробленістю політики занесення і 
підтримки актуальності даних в системі,  що  не дає  можливості  отримувати  
достовірні  дані  аналізу логістичної  діяльності 

Виводи з проведеного дослідження. Формування концепції логістичного 
підходу до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє 
максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій, 
раціоналізувати управління, покращити якість  продукції, знизити її 
собівартість. Визначення підходу управління базується на  певних  умовах, які 
залежать від політичної та економічної  ситуації  в країні. Традиційний підхід,  
підхід оперативного  постачання, підхід «точно в строк», підхід планування 
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виробничих ресурсів залежать безпосередньо від економічної стабільності в 
країні. В сучасних умовах політично-економічної нестабільності,  в концепції 
логістичного підходу, що має  бути визначена для  підприємств  
машинобудівної галузі в Україні, необхідно оптимізувати всі чотири підходи,  
але за основу використовувати систему стратегічного  планування потреб  у 
матеріалах і виробництва, тому що впровадження на підприємстві даної 
системи забезпечує облік та підготовку відповідної звітності підприємства, 
інформаційних ресурсів, що забезпечує управління замовленнями й 
постачанням, а також надає можливості підвищити ефективність виробничих 
процесів підприємства. 
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Стаття присвячена розробці рекомендацій для підвищення рентабельності 
підприємства ТОВ «Схід-Теплоремонт» на основі використання методів кореляційно-
регресійного аналізу. 

Ключові слова: рентабельність, коефіцієнти рентабельності, модель, кореляційно-
регресійний аналіз. 

 
Постановка проблеми. Національна економіка України переживає 

складний кризовий етап свого функціонування. У такому негативному 
середовищі дуже важливим є питання збереження підприємствами 
рентабельності, що дозволить їм безперебійно функціонувати. Рентабельність – 
поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої 
підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, 
послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток 
як головне джерело розширеного відтворення. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є побудова 
економіко-математичних моделей для дослідження рентабельності 
підприємства та підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рентабельність підприємства 
формується під впливом великої кількості взаємопов'язаних факторів, які 
впливають на результати діяльності підприємства різноспрямовано: одні – 
позитивно, інші – негативно. Більш того, негативний вплив одних факторів 
здатен знизити або навіть звести нанівець позитивний вплив інших. 
Різноманіття факторів не дозволяє їх чітко обмежити, а тому потрібно виділити 
основні групи таких факторів, зокрема, факторів підвищення рентабельності 
підприємства. 

Виходячи з того, що будь-який господарюючий суб'єкт є одночасно і 
суб'єктом, і об'єктом економічних відносин, то, в першу чергу, необхідно 
розглянути розподіл на фактори зовнішнього середовища (незаплановані) і 
фактори внутрішнього середовища (плановані). Вплив зовнішніх факторів не 
може бути значно зміненим, проте підприємства можуть розробити заходи 
адаптації для максимально ефективного використання сформованої ситуації. На 
противагу їм вплив внутрішніх факторів піддається корегуванню і може бути 
зміненим управлінськими рішеннями. Тому важливо розуміти, які наявні 
інструменти та які шляхи досягнення підвищення рентабельності підприємства. 

Основними методами для кількісної оцінки взаємозв'язків економічних 
явищ є регресійний і кореляційний аналіз. Для побудови регресійної моделі 
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необхідно визначити функціональні залежності. Для цього буде використано 
три моделі (коефіцієнти рентабельності: активів, діяльності та продукції), тому 
що ці коефіцієнти є основними для визначення продуктивності підприємства та 
визначення фінансової доходності. У результаті успішної побудови цих 
моделей, буде визначено на які показники необхідно звернути увагу, після 
чого – зробити рекомендації щодо їх підвищення. 

На першому етапі моделювання необхідно обрати вибір залежних 
змінних для побудови моделей оцінки і аналізу рентабельності підприємства, а 
саме: коефіцієнт активів, коефіцієнт діяльності та коефіцієнт продукції. Це 
завдання може бути вирішене на основі евристичних (інтуїтивних-логічних) чи 
багатомірних статистичних методів аналізу. 

На другому кроці є вибір факторів (незалежних змінних), що впливають 
на показники рентабельності підприємства, а саме: для коефіцієнту 
рентабельності активів в якості X1 - фінансові активи, в X2- фінансові доходи, 
X3 - собівартість реалізованої продукції; для коефіцієнту рентабельності 
продукції в якості X1 - інші операційні доходи, для X2 - оборотність активів, 
X3 – податок на прибуток; для коефіцієнту діяльності в якості X1 – собівартість 
реалізованої продукції, X2 – інші операційні витрати, X3 – адміністративні 
витрати. Саме такі показники необхідно проаналізувати та зрозуміти, яким 
чином вони впливатимуть на коефіцієнти. 

Третім етапом є розрахунок параметрів регресійної моделі. В цьому 
пункті проводиться перевірка коефіцієнтів кореляції та детермінації. Якщо 
значення коефіцієнтів перевищують 0,75, то це свідчить про правильність 
добору незалежних змінних. 

На четвертому етапі проводиться перевірка моделі на адекватність, яка 
здійснюється на основі значимості F-критерію і показує, що при значенні цього 
показника менше 0,05 побудована регресійна модель відповідає реальній 
дійсності. 

П’ятим етапом є перевірка коефіцієнтів моделі на значимість. Для цього 
користуються Р-значенням, якщо Р<0,05, то оцінки параметрів рівняння є 
достовірними. 

Останнім кроком у побудові регресійної моделі є аналіз отриманих 
результатів, тобто робляться висновки про те яким чином обрані фактори 
впливають на результуючий показник, і які заходи потрібно виконати для його 
поліпшення. 

На прикладі підприємства ТОВ «Схід-Теплоремонт» були побудовані 
регресійні моделі для аналізу показників рентабельності діяльності, 
рентабельності активів, рентабельності продукції (послуг). 

Вибірка вихідних даних проводиться за два роки з 2014-го по 2015-й 
поквартально. Таким чином,  для проведення регресійного аналізу 
використаємо 3 моделі: коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт 
рентабельності продукції та коефіцієнт рентабельності активів за 8 періодів, 
для кожного розрахуємо коефіцієнти окремо. 

Проаналізуємо коефіцієнт рентабельності діяльності. Для побудови 
економетричної моделі використовується модель множинної лінійної регресії. 
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В якості залежної змінної доцільно прийняти коефіцієнт рентабельності 
діяльності – у, а в якості аргументів х1 – собівартість реалізованої продукції, х2 
– інші операційні витрати, х3 – адміністративні витрати. Вибір факторних ознак 
для побудови моделі здійснюється на основі інтуїтивно-логічного підходу, 
тобто для того, щоб отримати дохід діюче підприємство повинно здійснити: 
матеріальні витрати – це витрати на закупівлю сировини, витрати палива й 
енергії, витрати будівельних матеріалів, витрати запасних частин і інші; 
адміністративні витрати й витрати на збут – це загальногосподарські витрати, 
пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємства, та витрати, 
пов’язані з реалізацією продукції; витрати на оплату праці та соціальне 
страхування; інші операційні витрати – собівартість реалізованих виробничих 
запасів, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості та інше. Все це ті витрати, які 
підприємство здійснює в ході операційної діяльності. Крім того, питома вага 
даних витрат для досліджуваного підприємства є найбільшою. 

Для того, щоб зрозуміти, яким чином показники підприємства вплинуть 
на коефіцієнти, проведемо розрахунки коефіцієнтів рентабельності, завдяки 
цьому побачимо, яким чином показники впливають на коефіцієнти, завдяки 
різним варіантам збільшення показників на 5 %, 10 % та 20 %. 

Розрахуємо коефіцієнт рентабельності діяльності. 
 
                         ỹ = 0,1432 + 0,00003 х1 + 0,0005 х2 + 0,0007 х3               (1) 
 
Користуючись рівнянням (1), можна розрахувати коефіцієнт 

рентабельності діяльності за 2015 рік та запропонувати альтернативне рішення 
підвищення показників. Для показників: собівартість реалізованої продукції, 
інші операційні витрати, адміністративні витрати підвищимо на 5 %, 10 %, 20 % 
та розрахуємо, як вони вплинуть на коефіцієнт діяльності. 

Виходячи з розрахунків, можна зробити висновки, що порівняно з 2015 
роком у випадку з підвищенням коефіцієнта рентабельності на 5 %, 10 % та 20 
% збільшуються значення коефіцієнта рентабельності діяльності. За 2015 рік 
коефіцієнт рентабельності діяльності дорівнює 0,18 %, з урахуванням 5 % 
підвищуються показники «собівартість реалізованої продукції», «інші 
операційні витрати» та «адміністративні витрати» склали 0,20 %, у випадку з 10 
% підвищення коефіцієнт рентабельності діяльності склав 0,23 %, у випадку 
підвищення рентабельності з 20 % коефіцієнт діяльності склав 0,26 %. 

Аналіз побудованої моделі дає змогу зробити висновки про те, які з 
параметрів рівняння збільшують, а які зменшують чистий дохід підприємства. З 
рівняння слідує, що адміністративні витрати і інші операційні витрати та 
собівартість реалізованої продукції збільшують розмір чистого доходу від 
реалізації продукції, оскільки їх збільшення пов’язано зі зростанням обсягів 
виробництва та реалізації продукції. Як бачимо, для кращої рентабельності 
діяльності необхідно збільшити коефіцієнт діяльності. Для цього необхідно 
збільшити прибутковість наступних показників: собівартість реалізованої 
продукції, інші операційні витрати, адміністративні витрати.  
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Аналогічним чином розрахуємо коефіцієнт рентабельності активів: 
 
              ỹ = 0,096 + 0,00005 х1 + 0,00004 х2 + 0,000004 х3                        (2) 
 
Аналіз побудованої моделі дає змогу зробити висновки про те, які з 

параметрів рівняння збільшують, а які зменшують чистий дохід підприємства. З 
рівняння слідує, що фінансові доходи і собівартість реалізованої продукції 
збільшують розмір чистого доходу від реалізації продукції, оскільки їх 
збільшення пов’язано зі зростанням обсягів виробництва та реалізації 
продукції. 

Користуючись рівнянням (2), можна розрахувати коефіцієнт 
рентабельності діяльності за 2015 рік  та запропонувати альтернативне рішення 
підвищення показників. 

Виходячи з розрахунків, можна зробити висновки, що порівняно з 2015 
роком у випадку з підвищенням на 5 %, 10 % та 20 % динаміка коефіцієнту 
рентабельності не дуже змінилася, це говорить про низькі показники. За 2015 
рік коефіцієнт рентабельності активів дорівнює – 0,04 %. З урахуванням 5 % 
показники «фінансові витрати», «фінансові доходи», «собівартість реалізованої 
продукції» склали – 0,034 %, у випадку підвищення з 10 % коефіцієнт 
рентабельності діяльності склав – 0,033 %, у випадку підвищення 
рентабельності з 20 % коефіцієнт діяльності склав – 0,028 %. 

Розрахуємо коефіцієнт рентабельності продукції. 
                                   ỹ = 0,052 + 0,042 х1 + 0,088 х2                                 (3) 
 
Аналіз побудованої моделі дає змогу зробити висновки про те, які з 

параметрів рівняння збільшують, а які зменшують чистий дохід підприємства. З 
рівняння слідує, що інші операційні доходи та оборотність активів продукції 
збільшують розмір чистого доходу від реалізації продукції, оскільки їх 
збільшення пов’язано зі зростанням обсягів виробництва та реалізації 
продукції. Користуючись рівнянням, можна спрогнозувати чистий дохід у 
наступному періоді за рахунок зміни незалежних факторів і, таким чином, 
провести планування витрат на виробництво і обрати стратегію розвитку. 

Зведений розрахунок показників рентабельності подано у таблиці 1. 
 

Таблиця 1  
Розрахунки коефіцієнтів рентабельності 

 
 2015 5% 10% 20% 

Коефіцієнт рентабельності 
активів 

- 0,04 - 0,034 -0,033 -0,028 

Коефіцієнт рентабельності 
діяльності 

0,18 0,20 0,23 0,26 

Коефіцієнт рентабельності 
продукції 

1,8184 1,9064 2 2,18 
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Виходячи з розрахунків, наведених в таблиці 1, можна зробити висновки, 
що порівняно з 2015 роком у випадку з підвищенням на 5 %, 10 % та 20 % 
динаміка коефіцієнту рентабельності змінилася. За 2015 рік коефіцієнт 
рентабельності продукції дорівнює 1,81 %, З урахуванням 5% показники -  інші 
операційні витрати, оборотність активів склали 1,9 %, у випадку підвищення з 
10 % коефіцієнт рентабельності продукції склав 2 %, у випадку підвищення з 20 
% коефіцієнт продукції склав 2,18 %. 

Отже, розрахунки показують, що динаміка коефіцієнтів рентабельності 
активів, діяльності та продукції значно залежить від їх показників. Порівнявши 
результати аналізу показників у випадку її підвищення з 5 %, 10 %, 20 % по 
відношенню за 2015 році (табл. 1), можна побачити кращий вплив показників 
на підприємство ТОВ «Схід-Теплоремонт». 

Представлені в таблиці розрахунки, що аналізують діяльність ТОВ «Схід-
Теплоремонт», говорять про те, що даному підприємство необхідно покращити 
коефіцієнти рентабельності, отже, підприємству ТОВ «Схід-Теплоремонт» 
необхідно здійснити наступне: 

1) слід зосередити увагу на внутрішніх і зовнішніх факторах, зокрема, на 
зниження собівартості продукції і створенні конкурентних цін на послуги; 

2) для зростання показників прибутку аналізованому підприємству 
необхідно здійснювати цілеспрямовану політику управління формуванням 
прибутку, впроваджувати сучасні технології у виробничий процес, виявляти і 
використовувати резерви скорочення витрат; 

3) з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його 
розпорядженні, в тому числі фінансові ресурси; 

3) слід звернути увагу на такі показники, як: показники собівартості 
реалізованої продукції, інші операційні витрати, адміністративні витрати, інші 
операційні витрати, оборотність активів. Особливу увагу слід звернути на 
показники: фінансові витрати, фінансові доходи, собівартість реалізованої 
продукції – ці показники, перш за все, не дають позитивного значення 
коефіцієнту рентабельності активів. 

Отже, для класифікації факторів впливу на рентабельність 
рекомендується використати метод регресійного аналізу. Для прогнозування 
фінансових показників ефективності функціонування підприємства 
пропонується використати модель множинної регресії пакету Statistica. 

Використання цього методу дозволить здійснити комплексний підхід до 
моделювання фінансових показників діяльності підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. У загальному підсумку результат 
діяльності підприємства оцінюється за рівнем ефективності господарської 
діяльності. Будь-яке підприємство має бути рентабельним, адже саме з цією 
метою воно і створюється. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНЧУРНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ГОСУДАРСТВА 
 

Рассмотрены теоретические аспекты определения экономической сущности 
категорий «венчурный капитал» и «венчурное предпринимательство». Предложено 
авторское определение исследуемых понятий на основе систематизации имеющихся 
подходов с учетом выявленных особенностей. Представлена разработка финансового 
механизма венчурного предпринимательства с учетом финансовых потоков, 
формирующихся при движении венчурного капитала.    

Ключевые слова: рисковость, венчурное предпринимательство, венчурный капитал, 
инвестиционно-инновационная среда, национальная инновационная система. 

 
Постановка проблемы. На современных этапах экономического 

развития общества инновации и уровень научно-технического развития стран, 
регионов и мира в целом в большей степени стал определять возможности 
национальных и региональных экономик к внедрению новых технологий и 
инновационных продуктов. Данные процессы проходят в современных 
условиях глобализации производств и трансграничного перемещения 
капиталов.  Поэтому все мероприятия по повышению уровня социально-
экономического развития стран должны быть направлены на адаптацию 
национальных экономик к динамичности и гибкости в условиях расширения 
объемов нововведений и инноваций. Однако в условиях неразвитости частных 
венчурных фондов и фондового рынка Республики Беларусь, нормативно-
правового ограничения участия банковского сектора в венчурной деятельности, 
что затрудняет доступ инновационных компаний к высокорисковому капиталу, 
работы ученых, ранее рассматривающих финансовые аспекты венчурного 
предпринимательства, позволяют выделить лишь отдельные составляющие 
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процесса венчурного предпринимательства, которые могут быть применены в 
отечественной практике. А значит, можно говорить об отсутствии 
комплексного подхода  и системности к изучению вопроса формирования 
отлаженного финансового механизма венчурного предпринимательства. 

Постановка задачи. Целью исследования является выявление 
финансовых аспектов венчурного предпринимательства, позволяющих 
сформировать эффективную инвестционно-инновационную среду и, в 
дальнейшем, разработать финансовый механизм венчурной деятельности. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 
основных задач: 

 рассмотреть сущность и содержание процесса венчурного 
предпринимательства; 

 выявить степень влияния  венчурного предпринимательства  на 
инвестиционную и инновационную среду Республики Беларусь на 
макроуровне;  

 разработать финансовый механизм венчурного 
предпринимательства; 

 сформировать финансовые потоки при движении венчурного 
капитала. 

Изложение основного материала исследования. На современном этапе 
экономического развития общества венчурное предпринимательство  как 
наиболее эффективная форма высокорисковой инвестиционной деятельности 
является основной платформой для создания наукоемкого продукта в сфере 
малого инновационного предпринимательства.  

Основой для определения понятия «венчурное предпринимательство» 
является  сама этимология слова «венчур», являющегося  производным словом 
от итальянского термина «venture», трактуемого с английского языка в 
контексте слова «adventure», а именно «авантюра» – рисковое начинание, затея. 
В данном случае рассмотрение исследуемой категории в контексте рисковости 
данного вида предпринимательства  необходимо производить с двух позиций 
[1]: 

1. Рисковость как возможное неполучение отдачи от венчурных 
инвестиций в результате неэффективности финансируемого проекта в условиях 
отсутствия гарантированного обеспечения в виде залога. 

2.  Рисковость  как разделение рисков между инвестором, вкладывающим 
венчурный капитал, и предпринимателем, производящим инновационный 
продукт, что является основой функционирования системы венчурного 
инвестирования. 

Именно в данной двойственности природы венчурного 
предпринимательства заключается основной терминологический спор между 
американскими и европейскими учеными и экономистами, по разному 
рассматривающими природу самого венчурного капитала:  

1. В американском подходе к венчурному предпринимательству 
будет относиться процесс посредничества в предоставлении венчурного 
капитала малым непубличным компаниям в форме прямых частных 
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инвестиций без участия заемных средств и других форм частного 
финансирования. 

2. В европейском подходе не важна сама природа происхождения 
венчурного капитала. В данном контексте все Агентства по выкупу (buy-out 
shops), если они владеют развитым и эффективным бизнесом в независимости 
от его отрасли, могут быть названы фирмами венчурного капитала, или 
венчурными фирмами (venture capital firms). 

В данном случае, американский подход позволяет обособить участников 
венчурного предпринимательства и разграничить их специфические 
обязанности и формы участия, что является более оправданным с точки 
зрения эффективного финансового менеджмента венчурного инвестирования. 
В европейском же подходе просматривается большее разнообразие 
источников финансирования инновационной деятельности, что в условиях 
современного развития финансового рынка позволит привлекать различные 
формы венчурного капитала, в том числе с участием капитала банковского 
сектора, который на сегодняшний день аккумулирует наибольшее количество 
финансовых ресурсов на отечественном рынке.  

Таким образом, в нашем понимании под венчурным 
предпринимательством следует понимать инвестиционную (посредническую) 
деятельность, выражающуюся в организации различных форм движения 
венчурного капитала между венчурными инвесторами и малыми 
инновационными предпринимателями, которая направлена на разделение 
рисков между всеми участниками данных отношений и получение прибыли 
посредством реализации инвестиционно-инновационного проекта. 

Необходимо заметить, что основным фактором, отличающим венчурное 
предпринимательство от других видов вложения средств, который должен лечь 
в основу создания эффективного механизма венчурного предпринимательства, 
будет являться возможность передачи не только финансового капитала в 
составе венчурного, но и человеческого капитала, выражающегося в передаче 
совокупности знаний, управленческих навыков, накопленного опыта ведения 
системы хозяйствования со стороны инвестора, венчурных фирм и самого 
инноватора.  

С этой точки зрения, венчурный капитал будет представлять собой 
особую форму долгосрочного высокорискового ресурса, образовавшегося на 
платформе симбиоза финансового и человеческого капиталов, вкладываемого в 
новые, растущие и быстроразвивающиеся организации и предприятия 
инновационных направлений деятельности, ориентированные на создание 
наукоемкого продукта, с целью получения прироста стоимости вложенных 
средств [2]  

Первое, на что необходимо обратить внимание при разработке 
финансового механизма – это определение порядка организации механизма 
аккумулирования, распределения/ перераспределения и использования 
финансовых ресурсов, а также условий реализации такого механизма на 
практике. Далее происходит выделение структурных элементов финансового 
механизма, построение системы финансовых взаимосвязей выделенных 



 113 

элементов, описываются степень их воздействия на финансовый механизм. 
Последним этапом является непосредственная разработка финансового 
механизма и определение условий для эффективности его функционирования 
[3,4,5].  

Финансовый механизм венчурного предпринимательства будет 
представлен в виде многоуровневой системы в связи со сложностью и 
многообразием форм организации и способов движения венчурного капитала. 
Выделим основные элементы и подсистемы такого механизма. В данном 
случае, обратившись к практике построения финансовых механизмов 
формирования капитала в целом, можно выделить следующие элементы: 

 методы финансирования; 
 инструменты; 
 финансовые рычаги; 
 способы мобилизации капитала; 
 информационное обеспечение. 
Рассмотрим подсистемы финансового механизма венчурного 

предпринимательства с уточнением вышеперечисленных элементов. 
1. Подсистема формирования и мобилизации ресурсов. 
В сложившейся мировой практике инвестиционной деятельности 

существуют следующие методы финансирования инновационных в целом, и 
венчурных в частности, проектов: 

 самофинансирование: привлекаются собственные ресурсы для 
финансирования инвестиционно-инновационной деятельности; 

 долговое финансирование: получение ресурсов инвестиционных 
фондов, ассоциаций, банков, частных инвесторов на возвратной основе путем 
принятия обязательств в форме кредитов, облигационных займов, факторинг и 
т.д.;   

 долевое финансирование: продажа доли уставного капитала или 
пакета акций (аукционное долевое финансирование); 

 бюджетное финансирование: получение грантов, средств из 
специализированных бюджетных фондов по финансированию научной и 
инновационной деятельностей; 

 смешанное финансирование: комбинация вышеприведенных 
методов финансирования в различных пропорциях.  

2. Подсистема инфраструктуры. 
От развитости данной подсистемы во многом зависит эффективность 

венчурного предпринимательства. Под инфраструктурой венчурного 
предпринимательства мы будем, в первую очередь, понимать комплекс 
структур, которые будут способствовать взаимосвязи субъектов и объектов 
венчурной инвестиционно-инновационной деятельности, и обеспечивать 
эффективное функционирование системы движения венчурного капитала. В 
первую очередь, речь будет идти о развитии и повышении эффективности 
функционирования «инновационной инфраструктуры» в Республике Беларусь, 
которая должна в полной мере обеспечивать Национальную инновационную 
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систему необходимыми материально-техническими, финансовыми, 
организационно-методическими, информационными ресурсами [6,7,8]. 

3. Подсистема нормативно-правового регулирования. 
Выступает связующим звеном всех подсистем, путем регламентации и 

законодательного регулирования инвестиционно-инновационной деятельности 
на всех ее стадиях от момента формирования ресурсной базы до определения 
требований, предъявляемых к участникам данного вида деятельности. 
Прозрачность и понятность нормативно-правовой базы должны быть 
основными критериями при оценке эффективности организации и 
функционирования данной подсистемы. В отдельной строгой регламентации 
должна быть прописана степень участия и возможности влияния государства на 
венчурное предпринимательство. 

4. Информационная подсистема. 
С учетом всех особенностей инвестиционно-инновационной 

деятельности, а также системы формирования, движения и использования 
венчурного капитала, как инвестор, так и инноватор, с учетом специфичности и 
рисковости данных видов деятельности, должны участвовать в принятии 
управленческих решений на всех стадиях движения венчурного капитала с 
целью получения максимальной отдачи от его использования. Следовательно, 
своевременное получение полной и достоверной информации всеми 
участниками инвестиционно-инновационной деятельности является 
необходимым условием [5,6,7,8].  

Необходимо заметить, что для субъектов хозяйствования венчурный 
капитал является альтернативным источников привлечения дополнительных 
средств, в то время как для инвестора – безгарантийным высокорисковым 
вложением средств.  

На современном этапе экономического развития, венчурный капитал, 
поступивший в распоряжение субъектов малого и среднего бизнеса от 
инвестора, может выступать в двух формах, а именно [1]: 

 собственного капитала, если инвестор вложил средства путем 
участия в формировании уставного капитала; 

 заемного капитала, если инвестор, к примеру, финансировал 
деятельность путем покупки облигаций.  

Именно из-за сложности структуры и различий в природе источников 
формирования венчурного капитала проявляется двойственность его природы. 
В обоих случаях, владельцем венчурного капитала будет выступать инвестор. 

Представим механизм движения венчурного капитала с учетом 
определенной выше двойственности его природы графически (рис. 1). 

В то же время, при получении дополнительных источников 
финансирования инновационной деятельности субъект малого или среднего 
бизнеса, направляет данные средства на создание инновационного продукта. 
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Рис.1.  Формы движения финансовых потоков при венчурном  

Источник: собственная разработка. 
 
После его создания он будет находится в собственности именно 

инноватора. Инвестор сможет получить прибыль либо в момент продажи своей 
доли в уставном капитале (стоимость которой возрастет в случае успешной 
реализации инновационного проекта), либо же в момент возврата обязательств 
по заемному ресурсу (с учетом инвестиционного дохода). Инноватор получает 
прибыль в ходе реализации инновационного проекта.  

Выводы из проведенного исследования. Необходимо заметить, что 
развитие института венчурного предпринимательства в Республике Беларусь 
позволит сформировать эффективную Национальную инновационную систему. 
По оценкам мировых экспертов отечественная инвестиционно-ииновационная 
среда имеет ряд положительных моментов, позволяющих говорить о ее 
привлекательности для иностранных инвесторов, а именно:  

 законодательное закрепление возможности регистрации венчурных 
фондов и организаций; 

  льготные условия налогообложения предпринимательской 
деятельности, в частности, наличие льгот по налогу на прибыль при выходе из 
венчурного проекта; 

 низкий уровень коррупции; 
 поддержка со стороны государства инновационной активности 

субъектов хозяйствования; 
 высокая наукоемкость, обеспеченность необходимыми 

высококвалифицированными кадрами, высокий уровень человеческого 
потенциала Республики Беларусь. 
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Однако необходимо продолжить работу над повышением инвестиционно-
инновационной среды с целью привлечения иностранных инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли народного хозяйства Республики Беларусь. 

 
Литература: 

1 Макеев П.Д. Роль венчурного предпринимательства в активизации 
инновационных процес сов //Вестник университета (Государственный 
университет управления). – М.:2012. -  № 13. 

2 Беликова И.П., Сахнюк Т.И. Малое предпринимательство и 
инновационная деятельность // Вестник Северо-Кавказского государственного 
технического универси- тета\ -  2012. -  № 3.-  С. 207-211. 

3 Крылов Т.А. Факторы, влияющие на «рождаемость» и 
«выживаемость» инновационного бизнеса // Российское предпринимательство. 
- 2012. - № 6 (204). - С.94-102.  

4  Левушкина С.В. Особенности и современные тенденции развития 
различ- ных форм предпринимательской деятельности// Научный журнал 
КубГАУ  -Краснодар: КубГАУ. -  2012. - № 81(07). 

5 Байдаков А.Н., Запорожец Д.В., Назаренко А.В. Прогнозные сценарии 
как необходимый компонент системы риск-менеджмента // Вестник АПК 
Ставрополья. -   2011. - № 3 (3). - С. 55-58. 

6 Водопьянова Н.А. Условия обеспечения эффективности процесса 
инвестирования в человеческий капитал // Оптимизация условий приращения 
человеческого капитала современными социально-экономическими система- 
ми: межвуз. сб. науч. тр. Волгоград : ВГЭТК, 2011. -  С. 32–39. 

7 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь// 
Статистический сборник. – Минск, 2014. [Электронный ресурс]. – 2002. –  
Режим доступа : http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_439. – Дата 
доступа : 01.03.2016. 

8 Human Development Reports / United Nations Development Programme // 
The Human Development Report Office. [Electronic resource].  – 2012. – Mode of 
access: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_RU_Complete.pdf. – Date of access 
: 01.03.2016. 

9 Богатырева В.В. Финансовое управление воспроизводством 
человеческого капитала в инновационной экономике: теория, методология, 
моделирование / В.В. Богатырева. – Новополоцк : ПГУ, 2013. – 400 с. 
 



 117 

 
УДК 658.15:005.334                                     

 Свідерський Володимир Павлович  
д.т.н.,  професор 

Фрідман Олена Анатоліївна 
старший  викладач 

Харківський інститут бізнесу і менеджменту 
 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

  
Особливе місце в аналізі та управлінні ризиками підприємства посідає система 

моніторингу фінансових ризиків. Система моніторингу фінансових ризиків являє собою 
сукупність інформаційно-аналітичних та контрольних заходів щодо управління фінансовими 
ризиками, зміст яких полягає у зборі та обробці необхідної інформації про динаміку змін 
відповідних показників, а також надання результатів для аналізу відхилень, оцінки їхнього 
впливу на рівень витрат підприємства, генерації та реалізації належних управлінських 
рішень, необхідних для оперативного та повного пристосування підприємства до змін 
зовнішніх та внутрішніх умов господарювання.  

Ключові слова: фактор ризику, фінансовий ризик, внутрішнє середовище, зовнішнє 
середовище, моніторинг, система моніторингу фінансових ризиків, профіль ризику. 

    
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання вітчизняні 

підприємства змушені постійно шукати шляхи збільшення фінансових ресурсів, 
а також самостійно вирішувати питання щодо пошуку нових ринків збуту, 
оновлення асортименту продукції, модернізації виробництва та ін. Для 
реалізації подібних кроків не завжди достатньо тільки залучення додаткових 
капітальних вкладень. Дуже часто підприємства стикаються із низкою факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які здійснюють негативний вплив на 
фінансово-економічну діяльність всього підприємства та стають причиною 
виникнення певних видів ризиків, що призводять до значних фінансових втрат. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. В сучасній економічній 
літературі питанням аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища 
приділяють багато вітчизняних та зарубіжних вчених [2, 5, 6]. Також, 
досліджуються причини виникнення фінансово-економічних ризиків, 
пов’язаних із діяльністю вітчизняних підприємств [1, 3, 4].  

Мета дослідження. Провести аналіз сутності та складових факторів 
ризику для побудови комплексної системи моніторингу фінансових ризиків 
підприємства, яка надасть можливості швидкого і адекватного реагування на 
непередбачувані події, викликані змінами зовнішніх та внутрішніх умов 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Одностайності серед вітчизняних 
науковців у визначенні поняття «фінансовий ризик» немає. Так, Кірейцев Г. 
стверджував, що фінансовий ризик у сучасних умовах – це ризик, не тільки 
фінансової, а також операційної та інвестиційної діяльності, а тому може 
розглядатися як сукупний ризик підприємства [1]. Поддєрьогін А. визначає 
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фінансові ризики як вплив сукупності фінансових показників при здійсненні 
фінансової діяльності, а також забезпечення фінансової спроможності 
підприємства (структура капіталу та фінансовий леверидж як фактор 
забезпечення зобов’язань підприємства; зміну кредитних ставок, внаслідок чого 
формується відхилення реальної вартості обслуговування капіталу 
підприємства від поточної ринкової вартості; зміну нормативно-правового поля 
здійснення фінансової діяльності; зміну тривалості фінансового циклу як 
фактора формування касового розриву та забезпечення резерву ліквідності 
підприємства; зміну платоспроможності кредиторів та дебіторів підприємства; 
ймовірність оголошення підприємства банкрутом; загрозу ринку 
корпоративного контролю – втрату контролю над підприємством внаслідок 
ворожого поглинання, і, як результат, втрату контролю за його грошовими 
потоками) [2]. 

Фінансові ризики можуть виникнути з різних внутрішніх і зовнішніх 
причин і досить спонтанно в процесі діяльності підприємства. Зовнішні 
причини формування фінансових ризиків виникають у результаті 
взаємовідносин підприємства з фінансовими інститутами, тобто банками, 
біржами, страховими компаніями тощо (рис.1). 

 

 
 
Рис. 1. Схема причин виникнення фінансових ризиків діяльності  

підприємств 
 
Управління фінансовими ризиками дає можливість раціонально 

використовувати ресурси, розподіляти відповідальність, покращувати 
результати діяльності підприємства та забезпечувати прийнятний рівень ризику 
[5]. При забезпеченні нейтралізації фінансових ризиків суб’єкти 
господарювання можуть використовувати стратегію уникнення ризику та 
стратегію утримання ризику (рис. 2). 

Перша стратегія передбачає розробку таких заходів внутрішнього 
характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. До 
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них відносять: - відмову від здійснення фінансових операцій, рівень ризику 
яких надмірно високий; - відмову від продовження господарських відносин із 
партнерами, які систематично порушують контракті зобов’язання; - відмову від 
надмірного використання у великих обсягах позикового капіталу; - відмова від 
використання тимчасових вільних грошових активів у короткострокових 
фінансових інвестиціях [6].  

 

 
 
Друга стратегія передбачає прийняття суб’єктом господарювання певної 

величини фінансового ризику і реалізується за рахунок сукупності спеціальних 
методів та фінансових технологій.  

Означені методи утримання фінансових ризиків спрямовані на більш 
детальне вивчення проблемних питань, які в будь-який момент можуть 
обернутися серйозними проблемами для підприємств, а також на розробку ряду 
заходів для зниження рівня ризику, який виникає за певних умов. При цьому, 
інструментами утримання ризику, якими підприємство може скористатись 
самостійно, виступають:  

1)  хеджування фінансових ризиків: опціон; форвардні і ф’ючерсні 
контракти; своп-контракти; варанти тощо;  

2) механізм лімітування концентрації фінансових ризиків: максимальний 
розмір вкладення засобів у цінні папери одного емітента; максимальний період 
відвернення засобів у дебіторську заборгованість; 

 3) самострахування та страхування із залученням страхових компаній: 
формування резервного фонду, цільових резервних фондів; використання 
нерозподіленого прибутку звітного періоду; страхування фінансових ризиків із 
залученням страхових компаній [7]. 
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Система моніторингу фінансових ризиків являє собою сукупність 
інформаційно-аналітичних та контрольних заходів щодо управління 
фінансовими ризиками, зміст яких полягає у зборі та обробці необхідної 
інформації про динаміку змін відповідних показників, а також надання 
результатів для аналізу відхилень, оцінки їхнього впливу на рівень витрат 
підприємства, генерації та реалізації належних управлінських рішень, 
необхідних для оперативного та повного пристосування підприємства до змін 
зовнішніх та внутрішніх умов господарювання. 

Функціональне наповнення системи моніторингу фінансових ризиків має 
бути більш широким, ніж простий комплекс заходів із відстеження умов 
господарського середовища. Тобто, дієвість функціонування системи 
моніторингу буде забезпечуватися прогнозно-діагностичною спрямованістю 
усіх операцій, що будуть виконуватися в межах реалізації інформаційно-
аналітичних процедур. При цьому важливого значення набуває необхідність 
структуризації інформаційної бази відносно повного висвітлення та 
класифікації усіх факторів ризику, що мають бути враховані при побудові 
системи моніторингу, а також встановлення характеру й закономірностей зміни 
інтенсивності взаємного впливу цих факторів фінансового ризику на діяльність 
підприємства у цілому та один на одного, зокрема. 

На рис. 3 представлена комплексна система моніторингу фінансових 
ризиків підприємства, яка враховує основні цілі підприємства, ймовірні 
відхилення в якісних та кількісних характеристиках фінансових ризиків. 
Система моніторингу фінансовими ризиками  являє собою комплекс основних 
стадій аналізу фінансових ризиків, що визначає спрямованість та глибину 
впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства, складовими елементами 
якої є: визначення типу ризиків за сферою виникнення, характером та 
глибиною прояву; оцінка якісних та кількісних параметрів ризику; вибір 
імовірних управлінських рішень щодо мінімізації негативного впливу ризику; 
оцінка результатів та ефективності управління фінансовими ризиками. Отже, 
при аналізі факторів зовнішнього та внутрішнього середовища можливо 
виокремити ті чинники, які можуть здійснити найбільший негативний вплив на 
фінансовий стан підприємства. Сукупність таких чинників, або їх складових 
утворюють систему факторів фінансового ризику (рис. 3, п.1.1). 

Аналізуючи основні складові фінансового ризику, доцільно розглядати їх 
в залежності від джерела виникнення, тобто чи спричинена їх поява впливом 
зовнішнього середовища, або навпаки, викликана безпосередньою діяльністю 
самого підприємства [2]. До чинників фінансового ризику зовнішнього 
середовища доцільно віднести: рівень інфляції; коливання валютних курсів; 
кредитну політику держави; інвестиційний клімат (країни, галузі, регіону); 
систему оподаткування; систему митного регулювання (рис. 3, п.1.2). 

Зазначені чинники мають вагомий вплив на діяльність підприємства, 
оскільки від їх коливань залежить вартість сировини, комплектуючих та 
матеріалів; втрати через курсову різницю національної та іноземної валют й 
системи митного регулювання, особливо якщо підприємство активно розвиває 
міжнародні торгівельні зв’язки; кредитна політика впливає через коливання 
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процентних ставок на кредитні ресурси; інвестиційний клімат створює умови 
для залучення додаткових фінансових ресурсів на розвиток та модернізацію 
діяльності підприємства; податкове навантаження впливає на загальний 
фінансовий стан підприємства.  

До чинників фінансового ризику внутрішнього середовища доцільно 
віднести всі основні показники, що характеризують фінансово-економічний 
стан підприємства: рівень фінансової стійкості, рентабельність діяльності, 
структура активів та їх ліквідність, оборотність активів тощо (рис. 3, п.1.2). 

  
 Рис. 3. Система моніторингу фінансових ризиків підприємства 
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Визначивши основні складові фінансового ризику, стає можливим 

побудувати профіль фінансового ризику. Для цього необхідно визначити тип та 
граничний рівень ризику (рис. 3, п.1.3 та 1.4) [3, с. 51]. 

Із застосуванням експертних методів аналізу ризиків можливо визначити 
вірогідність настання та наслідки прояву певного фактора фінансового ризику 
(рис. 3, п.2.1 та 2.2) [1, 4]. 

На стадії прийняття управлінських рішень щодо запобігання впливу 
ризику слід зазначити, що забезпечення гнучкості функціонування системи 
моніторингу посилюється різноспрямованим характером функціонування цієї 
системи. Користувачами інформаційно-аналітичної інформації можуть 
виступати працівники різних функціональних підрозділів, з різною мірою 
відповідальності та різними управлінськими повноваженнями (рис. 3, п.1.1-3.3). 
Крім того, побудова організаційного забезпечення системи моніторингу на 
етапі прийняття управлінських рішень щодо запобігання впливу ризику має 
відповідати розподілу повноважень між виконавцями, а також враховувати та 
відповідати концептуальному підходу, якого підприємство дотримується як при 
формуванні структури моніторингу, так і в процесі розробки загальної системи 
управління. 

Внутрішня цілісність та повнота охоплення системи моніторингу 
фінансових ризиків підприємства суттєво залежать від вибору нормативно-
методичної бази, що використовується при проведенні моніторингу (рис. 3, 
п.4.1-4.4). Застосування відповідних розрахунково-аналітичних показників, їх 
склад та порядок розрахунку визначають міру відповідності висновків щодо 
отриманих результатів, або здатності вчасно виявити наявність будь-яких 
відхилень від параметрів, передбачених планами підприємства. В тому разі, 
якщо фінансова-економічна діяльність підприємства постійно піддається 
впливу дій факторів, коливання яких проблематично заздалегідь передбачити, 
відповідну нормативно-методичну базу доцільно доповнити певною системою 
заходів, до використання якої слід вдатися при настанні певних обставин, 
наприклад, при перевищенні меж припустимих коливань відповідних факторів 
фінансового ризику. 

Швидкість реагування системи моніторингу на виникнення 
непередбачуваних подій є однією з найважливіших властивостей. Зміст такої 
властивості полягає у визначенні в поточний момент часу характеру цілей та 
завдань, поставлених в системі планів підприємства, та наявних у 
розпорядженні підприємства фінансових ресурсів. Від системи моніторингу в 
даному випадку очікується визначення конкретних відхилень у стані факторів 
впливу, причин настання такого роду відхилень, а також оперативне 
визначення конкретних наслідків, що можуть виникнути в результаті подібних 
відхилень. 

Здійснення оперативного контролю за виконанням планових показників є 
основною ланкою в системі регулювання, оскільки виражає стан надходження 
фінансових ресурсів та ритмічність виробництва у порівнянні з запланованими 
параметрами. Отже, здійснення такого контролю має відбуватися синхронно до 
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протікання виробничого процесу та має виступати джерелом отримання 
належної інформації для обґрунтування управлінських рішень вздовж усієї 
вертикалі управління фінансовими ризиками. Неабияке значення при цьому має 
оперативність отримання та прозорість передачі інформації про стан і наслідки 
впливу фінансових факторів. 

Висновки. Описані вище концептуальні засади побудови системи 
моніторингу фінансових ризиків підприємства визначають дану систему як 
комплекс дій, що здатні швидко і адекватно реагувати на непередбачувані події. 
Запорукою досягнення такої гнучкості виступає не тільки оперативність 
здійснення контрольних, облікових, аналітичних процедур, а насамперед 
урахування циклічності розвитку більшості економічних процесів, в основі 
розгортання яких можна визначити послідовність повторюваних ситуацій, що 
змінюють одна одну відповідно до певних об’єктивних закономірностей. 

Таким чином, об’єктом обов’язкового аналізу та дослідження в системі 
моніторингу на рівні із конкретними змінами умов фінансово-економічної 
діяльності підприємства слід вважати також кількісні та якісні параметри 
описаних закономірностей. 
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Розглянуто сутність і види сценаріїв, надано дефініцію сценарного фінансового 
планування, формалізовано етапи процесу сценарного аналізу, запропоновано схему 
планування на основі вибору альтернативних варіантів розвитку ситуації з когнітивною 
складовою, визначено роль і етапність інформаційно-аналітичного забезпечення сценарного 
планування.  

Ключові слова: сценарій, сценарне планування, фінансове планування, прогнозування, 
інформаційно-аналітичне забезпечення. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Потреби стійкого 

антикризового розвитку підприємств обумовлюють необхідність 
багатоваріантного обґрунтування управлінських дій. Метод побудови сценаріїв 
найбільш повно відповідає сучасним умовам, коли прийняття рішень 
здійснюється в умовах постійних змін, а отже, високого рівня невизначеності. 
Принциповою відмінністю цього методу від інших є те, що він не використовує 
ретроспективної екстраполяції при розробці сценаріїв розвитку ситуації, тобто 
не вважається, що тенденції, які спостерігалися у минулому, будуть збережені у 
майбутньому. Водночас вивчається можливий розвиток ситуації та виникнення 
критичних моментів, пояснення яких може бути лише в минулому. Крім того, 
сучасний стан економічного розвитку України характеризується стрімкими та 
непередбачуваними змінами у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
підприємства, що супроводжується збільшенням потоків управлінської 
інформації. Тому одним з найважливіших завдань управління підприємством є 
інформаційно-аналітичне забезпечення планування та прогнозування його 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сценарії використовуються 
для планування обсягу виробництва і реалізації продукції підприємств [1], для 
управління конкурентним потенціалом торговельної марки за результатами її 
позиціонування тощо. Вибір сценарію лежить в основі методу прийняття 
рішень щодо підвищення ефективності, який забезпечує перехід 
досліджуваного об’єкта з фактичної області ризику фінансово-господарської 
діяльності підприємства до області ризику, що характеризується більшим 
ступенем стійкості, сприяє підвищенню конкурентоспроможності, обсягу 
реалізації продукції [2]. Любіч О.О. запропоновано оригінальну методологію 
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генерування сценаріїв для підтримки прийняття фінансових рішень, що дало 
змогу використати сценарний підхід для реалізації системи управління 
бюджетним процесом [3].  

Таким чином, незважаючи на значну кількість публікацій, увагу науковців 
викликають лише окремі аспекти використання сценарного підходу для 
вирішення прикладних завдань. Проте недостатньо розробленими залишаються 
методичні аспекти використання методу сценаріїв у фінансовому плануванні та 
концептуальні підходи до його інформаційно-аналітичного забезпечення.  

Мета статті – дослідження методичних аспектів використання методу 
сценаріїв у фінансовому плануванні та розробка концептуального підходу до 
його інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання розвитку 
підприємства передбачає формування і використання відповідної 
характеристики, дає змогу визначити, від чого залежить розвиток, яким він 
буде. Нормативно-правова база України визначає сценарій як набір стресових 
ситуацій, що розвиваються в часі та характеризуються декількома 
взаємопов'язаними факторами ризику. Сценарій стрес-тестування – це модель 
можливого розвитку подій під впливом різних факторів ризику [4]. 

Критична оцінка підходів до визначення сценарію в науковій літературі 
дозволила надати власну дефініцію сценарію фінансового прогнозування і 
планування – це варіант розвитку процесів, які мають високу ймовірність та 
можуть істотно впливати на стан об’єкта прогнозування і планування, що 
описується певною моделлю і надає інформацію про стан об’єкта в 
майбутньому, визначає генеральну лінію розвитку об’єкта прогнозування і 
планування з урахуванням впливу факторів (зовнішніх і внутрішніх). 

Cценарне фінансове планування передбачає розробку фінансового плану з 
урахуванням впливу на фінансовий стан підприємства ситуацій, що 
розвиваються за певним сценарієм. Залежно від реальності виділяють такі види 
сценаріїв: історичний – набір стресових ситуацій, що відображають певні 
епізоди, які мали місце в дійсності; гіпотетичний – набір стресових ситуацій, 
що можуть мати місце, але на практиці ще ніколи не траплялись [5, c. 309]. 
Порівняльну характеристику цих видів сценаріїв наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика сценаріїв 

Сценарій Історичний Гіпотетичний 

Переваги ураховують реальний досвід криз можливості гнучкішого фор-
мулювання можливих криз 

Недоліки  

- не враховують усіх змін економічного 
середовища, які відбуваються з часом; 
- не обов’язково є варіантами 
найгіршого розвитку подій 

не ґрунтуються на історичних 
даних 

Застереження 
щодо 
використання 

за наявності певних історичних даних 
можна розрахувати вірогідний діапазон 
можливих змін за допомогою методу 
математичної статистики 

можуть застосовуватися для 
виявлення подій, відносно 
яких підприємство є 
найбільш уразливим 
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Сценарії планування мають охоплювати всі передумови, виникнення яких 

може завдати серйозних ударів по фінансовій стабільності підприємства. Під 
час планування з використанням як історичних, так і гіпотетичних сценаріїв 
доцільне застосування різних ступенів впливу факторів ризиків: помірного, 
середнього, значного. Процес сценарного аналізу складається з етапів, 
формалізованих на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Формалізація процесу сценарного аналізу 
 

 
Рис. 1. Формування процесу сценарного аналізу  
 
Сценарій є відносно цілісною оцінкою можливого розвитку 

прогнозованого об’єкта, оскільки завжди будується в рамках припущень про 
майбутні умови розвитку, які, як правило, не завжди передбачувані. На рис. 2 
наведено схему сценарного планування. На основі оцінок ситуації проводиться 
сценарний аналіз із метою обґрунтування відповідних планів, а за 
встановленими параметрами суб’єкт прийняття рішення обирає певний варіант 
плану як керівний. 

Сценарне моделювання, будучи одним із найбільш ефективних методів 
стратегічного планування, пов’язане з когнітивною складовою і націлене на 
розробку декількох варіантів сценарного розвитку об’єкта на основі виявлених 
тенденцій і закономірностей. Когнітивна складова базується на пізнавальній 
діяльності і представлена суб’єктом, що приймає рішення, володіє певними 
навичками і компетенціями.  

Побудова сценаріїв – творчий процес, який не може бути визначений у 
межах чіткої формалізованої процедури. Форма, методика та розрахунки 
вибираються у кожному конкретному варіанті залежно від об’єкта дослідження, 
наявності інформаційних технологій, кваліфікації експертів, що здійснюють цю 
роботу, та інших чинників. Сценарії планування є ефективними, якщо 

Формулювання уявлення про систему, цілі її функціонування, ресурси 

Визначення початкових умов і тенденцій, які характеризують розвиток ситуації на 
даному етапі як «відправної точки» розробки сценарію 

Розвиток системи базових посилань і критеріїв, що формують сценарії, конструювання 
сценарних тем 

Розробка сценарію та альтернативних сценаріїв 

Перевірка сценарію на послідовність та переконливість, його оптимізація 

Оцінка ризиків та розробка заходів щодо їх нейтралізації 

Перетворення обраного сценарію у програми і плани 
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передбачають тільки суттєві зміни факторів; під час розрахунку результативних 
показників ураховують більшість базових факторів ризику; дозволяють 
отримати правдоподібні, прогнозовані події із заданою ймовірністю їх 
виникнення. 

 

 

Рис. 2. Схема сценарного планування 
 
Цінність сценаріїв полягає в тому, що вони створюють основу для таких 

заходів: 
1) складання альтернативних економічних прогнозів за допомогою 

моделювання; 
2) аналіз діяльності досліджуваного об’єкта за альтернативними 

прогнозами; 
3) перевірка альтернативної стратегії досліджуваного об’єкта; 
4) імовірна оцінка факторів зовнішнього середовища, зокрема діяльності 

конкурентів. 
Сценарії використовуються не тільки як інформаційна база для складання 

прогнозів, але і як інструмент контролю в ході планування стратегії 
досліджуваного об’єкта. 

Невід’ємною складовою функціонування системи управління діяльністю 
підприємства є інформаційно-аналітична діяльність. Впровадження та всебічне 
використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності 
забезпечують інформаційні потреби власників та співробітників підприємства, 
створюють умови для об’єктивного аналізу факторів, що впливають на 
прийняття планових управлінських рішень, забезпечують інформаційно-
аналітичну їх підтримку на всіх рівнях функціонування підприємства, 
формують та супроводжують інформаційну складову планування його 
діяльності з метою стійкого економічного розвитку. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення планування виконує такі функції:  
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 збір та обробка первинної інформації шляхом визначення, 
систематизації, оцінювання і прогнозування основних внутрішньосистемних 
ризиків та ризиків зовнішнього середовища; 

 кількісний та якісний аналіз первинної інформації; 
 формулювання висновків и прогнозів;  
 підготовка альтернативних варіантів (проектів) управлінських рішень;  
 організація інформаційного обміну всередині системи управління, а 

також між нею і зовнішнім середовищем (управління інформаційними 
процесами);  

 забезпечення прямих і зворотних зв’язків у циркуляції інформації;  
 організація документообігу тощо. 
Серед вчених відсутня єдина думка щодо послідовності та етапності 

інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності. На нашу 
думку, етапи інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності 
можна представити таким чином (рис. 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Етапи інформаційно-аналітичною забезпечення сценарного планування 
 
 

Аналіз фактичних даних 

Інформаційно-аналітичне забезпечення планування як сукупність інформаційних 
процесів, необхідних для своєчасного ефективного управління підприємством 

Загальна постановка проблеми 

Формування завдань щодо вирішення проблеми 

Визначення можливих сценаріїв розвитку подій при вирішення проблеми 

Уніфікація понятійного апарату 

Збір фактичної інформації 

Формування бази даних 

Формування гіпотези 

Моделювання сценарію 

Перевірка моделі (гіпотези) вирішення проблеми 

Обґрунтування висновків  

Написання результативного інформаційно-аналітичного документу (плану) 
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Тип інформаційного обміну, що утворюється на підприємстві, а також 
між підприємством та зовнішнім середовищем, суттєво впливає на характер 
інформаційно-аналітичної діяльності підприємства. Інформація про стан і 
тенденції розвитку підприємства має бути надійною базою для прийняття 
управлінських рішень, а ,відтак, вона повинна відповідати таким критеріям як 
достовірність, повнота, оперативність, доступність, актуальність.  

Вирішення задач інформаційно-аналітичного забезпечення має бути 
підпорядковане розв’язанню задач більш високого рівня – діагностиці 
загального стану розвитку підприємства, в основі якого знаходиться аналіз і 
узагальнення факторів, які у тому числі характеризують й фінансову безпеку 
підприємства. Загальноприйнятої методики комплексної оцінки фінансової 
безпеки підприємства поки ще немає, хоча потреба у цьому давно існує. Саме 
від сукупності даних, що використовуються у системи інформаційного 
забезпечення, буде залежати достовірність та якість управлінських рішень і 
ступінь їх реалізованості на підприємстві. 

Висновки. Cценарії фінансового прогнозування і планування – це 
варіанти розвитку процесів, які мають високу ймовірність і можуть істотно 
впливати на стан об’єкта прогнозування і планування, що описується певною 
моделлю і надає інформацію про стан об’єкта в майбутньому, визначає 
генеральну лінію розвитку об'єкта прогнозування і планування з урахуванням 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. 

1. Побудова сценарію є одним із методів прогнозування і планування, що 
ґрунтується на описі передбачуваного або можливого перебігу події в тій або 
іншій сфері, що стосується діяльності об'єкта. Залежно від реальності 
виділяють історичні й гіпотетичні сценарії. Cценарне фінансове планування є 
розробкою фінансового плану з урахуванням впливу на фінансовий стан 
підприємства ситуацій, що розвиваються за певним сценарієм.  

2. Процес сценарного аналізу передбачає послідовну реалізацію таких 
етапів: установлення мети системи, для якої складається сценарій; визначення 
«відправної точки» і базових посилань до сценарію; конструювання сценарних 
тем; розробка сценаріїв; їх перевірка й оптимізація в разі потреби; оцінка 
ризиків; перетворення вибраного сценарію в програми і плани. Важливою 
складовою фінансового планування на основі сценаріїв є когнітивна складова, 
оскільки ефективність сценарного аналізу залежить від професіоналізму та 
підготовки експертів, а конкретний варіант плану обирає суб’єкт, що приймає 
рішення.  

3. В основі інформаційно-аналітичного забезпечення сценарного 
планування діяльності підприємства знаходиться системне поетапне поєднання 
певних методів, важелів, інструментів та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення стійкого розвитку 
підприємства, що об’єктивно існують як економічні закономірності та 
виробляються суб’єктами управління підприємства для досягнення і захисту 
його фінансових інтересів. 
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У статті розглядаються актуальні питання вибору маркетингових стратегій 
сільськогосподарськими підприємствами України. Визначаються проблемні аспекти 
групування суб’єктів господарювання за показниками ефективності вирощування культур в 
регіонах та шляхи їх подолання. Перспективи підвищення ефективності криються в 
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Постановка проблеми. Процес формування та вибору раціональної 

маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства, що сприяє 
підвищенню ефективності його діяльності, спирається на результати 
ретроспективного аналізу суцільної сукупності об’єктів по кожному регіону 
України. Це дає змогу точніше відтворити характеристики 
середньостатистичного сільськогосподарського підприємства в залежності від 
критеріїв ефективності господарювання з урахуванням його географічного 
розміщення.  

Проте, завжди існуюча проблема обґрунтування вибірки найбільш 
типових сільськогосподарських підприємств з метою подальшого аналізу 
вимагає застосування сучасних методів і прийомів. Одним з таких методів 
можна вважати кластерний аналіз, оскільки кластеризація одних і тих же 
об'єктів за допомогою різноманітних математичних залежностей порівняно з 
простим типовим відбором дозволяє більш точно та науково обґрунтовано 
підійти до вибору типових представників тієї чи іншої групи (кластера). 

Питаннями застосування кластерного аналізу в економіці займалися 
П.Л. Гордієнко [1], І.Д. Мандель [2], І.М. Пістунов [3], А.В. Ткачова [4], 
О.М. Тіщенко [5] та ін. 

Метою дослідження є формування необхідних вибірок, розподіл 
вихідної сукупності сільськогосподарських підприємств України на 
групування-кластери за декількома ознаками ефективності по пшениці та 
соняшнику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення дослідження 
нами було обрано метод кластерного аналізу, що базувався на багатовимірному 
групуванні об’єктів за обраними критеріями – показниками ефективності 
діяльності. Саме за допомогою даного методу сільськогосподарські 
підприємства України були розподілені на кластери за окремими видами 
продукції у рослинництві за пшеницею та соняшником. Метод кластерного 
аналізу дозволяє класифікувати неоднорідні статистичні сукупності. Його 
основною перевагою є можливість об’єднати в групи (кластери) різнорідні 
об’єкти за одним чи декількома показниками. Кластерний аналіз є індуктивним 
методом дослідження, що використовують для класифікації об’єктів.  

У зв’язку з невизначеністю груп, на які необхідно розподілити об’єкти, 
розрахунки були проведені за агломеративним методом ієрархічної 
кластеризації, що полягає в послідовному об’єднанні найбільш близьких 
об’єктів в один кластер. Кластерне групування за методом Уорда, що було 
використано в дослідженні, на відміну від дискримінаційного аналізу, не 
передбачає використання зразкових вибірок [1, с.148], тому попередньо 
невідомо, скільки груп буде виділено. 

Кластери сформувалися на підставі наступних показників по кожній з 
виділених груп: урожайність в ц/га, рівень рентабельності продукції за видами 
та прибуток на 1 га. Це дозволило об’єднати подібні сільськогосподарські 
підприємства не за одним показником, а відразу ж за трьома. При цьому, 
незважаючи на формалізацію процедур кластерного аналізу, прийняття рішення 
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щодо визначення кластерів приймається на основі логічного осмислення 
конкретної ситуації, спираючись на різні рівні евклідової відстані в залежності 
від видів продукції, що аналізуються. 

Прикладне значення процедур прямої класифікації (ієрархічних методів) 
є досить значним. Переважна частина практичних економічних досліджень 
виконана за допомогою таких алгоритмів. Їх основні переваги полягають в 
наступному: відносна простота алгоритмів, їх змістовна ясність; допустимість 
контрольованого втручання в роботу алгоритму – зміна параметрів, сутність 
яких є зрозумілою; можливість візуалізації даних і ухвалення безпосередніх 
рішень; виділення класів за дендрограмою або по впорядкованій матриці 
відстаней; невисока трудомісткість алгоритмів, часто набагато менша, ніж в 
оптимізаційних процедурах; висока змістовна ясність результатів класифікації і 
практична зручність в її здійсненні [3, с. 45]. 

Процедура реалізації кластерного аналізу на сучасному етапі розвитку 
інформаційних технологій значно спрощується за наявності великої кількості 
статистичних пакетів прикладних програм, що дозволяють легко, без значних 
витрат зусиль та часу, отримати рішення кластерного аналізу [2, с. 42]. 

В результаті побудови дендрограми за показниками ефективності 
вирощування пшениці по 7279 сільськогосподарським підприємствам України 
було виділено 5 кластерів (евклідова відстань на рівні 200). Переважно в групи 
потрапили підприємства областей, що перебувають в подібних природно-
кліматичних зонах, для яких характерні певні особливості (табл.1).  

 
Таблиця 1 

 Залежність показників ефективності при вирощуванні пшениці та 
соняшнику від регіональних особливостей розміщення сільськогосподарських 

підприємств України у 2014 році 
 ПШЕНИЦЯ СОНЯШНИК 
Кластер 1  Херсонська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Одеська, 
Миколаївська  

Запорізька, Житомирська, 
Чернівецька, Донецька, Херсонська, 

Хмельницька 
Урожайність 20,58 ц/га 15,09 ц/га 
Рентабельність реалізації 5,88% 73,60% 
Прибуток на 1 га 212,36 грн./га 3111,0 грн/га 
Кластер 2 Чернівецька, Івано-Франківська, 

Волинська, Львівська, 
Рівненська 

Дніпропетровська, Вінницька, 
Сумська, Кіровоградська, 

Чернігівська, Полтавська, Одеська 
Урожайність 39,21 ц/га 18,97 ц/га 
Рентабельність реалізації 9,50% 46,11% 
Прибуток на 1 га 461,39 грн/га 2395,19 грн/га 
Кластер 3 Кіровоградська Сумська, 

Чернігівська, Житомирська, 
Тернопільська, Вінницька, 
Черкаська, Хмельницька, 

Київська 

Миколаївська, Київська, Черкаська, 
Харківська 

Урожайність 38,53 ц/га 21,6 ц/га 
Рентабельність реалізації 17,57% 53,91 % 
Прибуток на 1 га 901,16 грн/га 3023,7 грн/га 
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Кластер 4 Полтавська, Харківська Тернопільська, Івано-Франківська, 
Волинська, Рівненська, 

Урожайність 32,36 ц/га 16,42 ц/га 
Рентабельність реалізації 10,10% 19,93% 
Прибуток на 1 га 522,81 грн/га 849,63 грн/га 
Кластер 5 Закарпатська Закарпатська, Львівська 
Урожайність 29,74 ц/га 19,87 ц/га 
Рентабельність реалізації -1,46% 2,71% 
Прибуток на 1га -53,56 грн/га 168,21 грн/га 

Джерело: розрахунки автора 
Зазначені результати дають нам підстави для наступних висновків: 

найбільш прибутковим виявився кластер 3, до складу якого входять 
сільськогосподарські підприємства Кіровоградської, Сумської, Чернігівської, 
Житомирської, Тернопільської, Вінницької, Черкаської, Хмельницької та 
Київської областей в загальній кількості 2839 підприємств. 

Середній рівень рентабельності реалізації пшениці в даному  кластері 
склав 17,57%, а величина прибутку на 1 га – 901,16 грн. В той же час,  
урожайність становить 38,5 ц/га, що є досить високим, проте не найвищим 
значенням серед виділених груп. 

Другим за рівнем прибутку, що становив 522,81 грн., був кластер 4, 
сформований підприємствами Полтавської та Харківської областей в загальній 
кількості 797 одиниць. При цьому, слід відмітити високий рівень варіативності 
даного показника, оскільки стандартне відхилення перевищує в 3,6 рази 
середнє значення по кластеру. Рівень рентабельності реалізації в цій групі склав 
10,1% при стандартному відхиленні 31,75%. Отже, маємо різну ситуацію з 
точки зору ефективності виробництва по різним кластерам. З точки зору 
стратегії підприємств на ринках відповідної продукції, необхідно зазначити, що 
найбільш сприятливим для виробників пшениці у 2014 році виявились 
сільськогосподарські підприємства регіонів, що увійшли до 3-го та 4-го 
кластерів. Що стосується кластера 1, то в даному випадку його особливість 
полягає в тому, що підприємства цієї групи отримали незначну ефективність 
порівняно з попередніми кластерами. 

Тож  можна рекомендувати підприємствам, які займаються виробництвом 
пшениці в даних регіонах, розробляти більш обґрунтовану стратегію щодо 
вирощування і продажу на ринках зерна пшениці з метою уникнення ситуації, 
яка б загрожувала падінням її ефективності. 

В дослідженні регіональних особливостей маркетингових стратегій щодо 
ефективності  вирощування окремих видів продукції рослинництва неможливо 
не зупинитись на такій високоприбутковій культурі в останні роки як 
соняшник. За результатами розрахунків показників ефективності  та 
подальшому групуванні підприємств областей в загальній кількості 6188 
господарюючих суб’єкта, на їх підставі виділено 5 кластерів (евклідова відстань 
на рівні 100).  

При цьому, кількість підприємств серед виділених груп розподілились 
досить нерівномірно. Так,  до складу 1-го кластеру увійшло 29,6% вибірки, до 
складу 2 – 43,3%, до 3-го  - 25,7%, до 4-го – 1,3%, і  5 кластер  сформовано 
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лише 12-ма підприємствами України що розміщені на території Закарпатської 
та Львівської області, та не спеціалізуються на вирощуванні даної культури. 

За результатами розрахунків показників ефективності  та подальшому 
групуванні підприємств областей в загальній кількості 6188 господарюючих 
суб’єкта на їх підставі виділено 5 кластерів (евклідова відстань на рівні 100).  

З точки зору встановлення регіональних особливостей ефективності 
виробництва соняшнику, було отримано різні результати за виділеними 
групами Це дає змогу нам стверджувати, що найбільш сприятливими для 
вирощування соняшнику виявились кластер 1 та кластер 3, до складу яких 
переважно входять сільськогосподарські підприємства Сходу та Центру 
України. Тоді як підприємства, що потрапили до кластеру 4 та 5 (переважно 
західні області України) отримали порівно з іншими групами нижчу 
ефективність. 

Подальшим орієнтиром  у процесі прийняття рішень про стратегічні 
напрямки розвитку господарювання для підприємств даної групи можуть стати 
закріплення набутих результатів та поступове розширення та укрупнення 
виробництва, адже підприємств розміщені переважно в Центральних та 
Північних областях України. Тоді як  західні та окремі східні області 
сформували кластер, що відтворив низькі середні значення показників 
ефективного господарювання.  

Отже, показники  ефективності були виділені як параметри кластеризації 
для порівняння з результатами багатовимірного групування 
сільськогосподарських підприємств за урожайністю культур, рівнем 
рентабельності реалізації та прибутком на 1 га, узагальнення яких надало 
можливість констатувати, що маркетингова  активність сільськогосподарських  
підприємств істотно впливає на їх фінансовий стан та ефективність 
господарської діяльності.  

Висновки з проведеного дослідження. За результатами року найкращі 
показники рівня рентабельності реалізації та прибутку на 1 га по пшениці було 
отримано на підприємствах центральних областей України, що увійшли до 
кластеру 3 та 4. Проте, середній рівень урожайності був не найвищих у 
виділених групах, тоді як на підприємствах західних областей (кластер 2) 
урожайність пшениці була максимально можливою із виділених груп, що 
потребує додаткових досліджень причинно-наслідкових зв’язків. Соняшник 
найвигідніше реалізовували сільськогосподарські підприємства, що увійшли до 
кластеру 1 (Запорізька, Житомирська, Чернівецька, Донецька, Херсонська, 
Хмельницька) з рівнем рентабельності реалізації 73,60% при найнижчій 
урожайності в порівнянні з іншими групами. Тоді як кластер 3 з найвищою 
урожайністю 21,6 ц/га за показниками прибутку на 1 га та рівнем 
рентабельності перебуває на другій позиції в рейтингу. Тож окремі 
невідповідності рівнів урожайності та показників ефективності реалізації мають 
бути предметом окремих досліджень та на їх основі визначення можливих 
резервів підвищення результативності господарювання. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрен вопрос оценки конкурентоспособности предприятия. 
Затронут аспект связи конкурентоспособности предприятия с конкурентоспособностью 
производимых им товаров. Определены существенные характеристики 
конкурентоспособности предприятия. Предложено оценивать конкурентоспособность 
предприятия по его финансовому результату деятельности, который является 
обобщающим и объективным показателем качества функционирования предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, товар, конкурентоспособность, оценка, финансовый 
результат. 

  

Постановка проблемы. В современной экономической литературе 
понятие конкурентоспособности является широко употребляемым и 
одновременно многозначным. Наличие различных подходов к пониманию 
конкурентоспособности обусловлено прежде всего тем, что категорию и 
показатели уровня конкурентоспособности изучают различные экономические 
науки, и каждая из них предлагает свои определения категории 
«конкурентоспособность», методы ее оценки и пути повышения. В наиболее 
общем смысле конкурентоспособность можно определить как способность 
противостоять конкурентам и побеждать их [1]. 
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Переход предприятий Украины к рыночным методам хозяйствования, 
вступление страны во Всемирную торговую организацию требует от 
экономистов осознание связей между конкурентоспособностью товаров и 
конкурентоспособностью предприятий, а от ученых – разработки современных 
методов управления уровнем конкурентоспособности товаров и предприятий, 
важнейшей функцией которого является оценка такого уровня. 

Формулирование цели. Обосновать необходимость стоимостной оценки 
уровня конкурентоспособности современного предприятия. 

Постановка задач исследования. Для достижения сформулированной 
цели необходимо решить такие задачи: 

1) выполнить анализ современной экономической литературы касательно 
подходов и практики оценки конкурентоспособности предприятия; 

2) выделить существенные характеристики конкурентоспособности 
современных предприятий; 

3) обосновать связь конкурентоспособности товара с 
конкурентоспособностью предприятия; 

4) обосновать возможность и необходимость стоимостной оценки 
конкурентоспособности современного предприятия. 

Анализ литературных источников по исследуемому вопросу. Основы 
теории конкурентоспособности и подходы к ее оценке заложены в научных 
работах по маркетингу и стратегическому менеджменту таких известных 
ученых как И. Ансоффа [2], А. Томпсона, А. Стрикленда [3], Е. Голубкова [4], 
Г. Бариева, В. Тарасевича, Х. Анна [5]. Эти работы можно признать в первую 
очередь классическими, а во вторую – теоретической и методологической 
основой изучения и оценки конкурентоспособности современного предприятия. 
Отдельно следует выделить исследования Майкла Портера [6] – большинство 
из них посвящено вопросам стратегического менеджмента и изучению 
непосредственно конкурентоспособности фирм и компаний. В дальнейшем для 
оценки уровня конкурентоспособности отдельных объектов – стран, 
предприятий, товаров – фундаментальные разработки выше указанных ученых 
были достаточно расширены и углублены другими исследователями с учетом 
специфики каждого из объектов.  

Особенностью теории конкурентоспособности является то, что она 
сформировалась не в классических работах, а в прикладных разработках, 
посвященных конкретной проблеме [1]. Выделение проблемы 
конкурентоспособности как отдельного предмета исследования является 
тенденцией последнего времени, к этому конкурентоспособность 
рассматривалась преимущественно при изучении проблем маркетинга и 
стратегического управления. 

Обстоятельный анализ современной литературы по экономике 
предоставил возможность прийти к такому выводу: методов оценки 
конкурентоспособности товаров не так уж и много. Но все они базируются на 
сопоставлении цены и качества товаров, или цены и технического уровня 
продукции. Методы определения последнего более известны, 
регламентируются соответствующими стандартами, а оценка уровня 
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конкурентоспособности товаров, как правило, сводится к учету их специфики в 
определении технического уровня и качества продукции. 

Изложение основного материала исследования. Известно, что уровень 
конкурентоспособности товаров в значительной мере влияет на уровень 
конкурентоспособности предприятия. В экономической литературе существует 
много определений конкурентоспособности предприятия. Их обобщение 
позволяет  определить такие существенные характеристики 
конкурентоспособности предприятия как экономической категории: 

1) сравнительный характер (относительная оценка); 
2) краткосрочные и долгосрочные составляющие; 
3) зависимость от конкурентоспособности товара; 
4) зависимость от эффективности работы предприятия. 
Если основательно проанализировать перечисленные характеристики, то 

первенство в их рейтинге сознательно следует отдать зависимости от 
конкурентоспособности товара. Влияние ее на конкурентоспособность 
предприятия не является однозначным, поскольку снижение цен может 
привести к высокому уровню конкурентоспособности товара, а финансовые 
показатели эффективности предприятия значительно ухудшатся. Поэтому, 
очевидно, следует иметь не только конкурентоспособную продукцию, но и 
чтобы при этом стоимостные показатели деятельности предприятия были на 
нужном уровне. 

В то же время, методов определения конкурентоспособности 
предприятия, предлагаемых в специальной экономической литературе, 
достаточно много и все они, как правило, базируются на применении 
экспертных методов оценки уровня конкурентоспособности предприятия, 
которые не всегда дают однозначную и объективную оценку. Это вызывает 
сомнения в необходимости применения таких методов на практике и тем более 
в условиях рынка. 

Учитывая, что конкурентоспособное предприятие – это стабильно 
действующее прибыльное предприятие, закономерно оценивать 
конкурентоспособность предприятия по его финансовому результату 
деятельности, который является обобщающим и объективным показателем 
качества функционирования предприятия. Прибыль или чистая прибыль 
предприятия – это абсолютные стоимостные показатели эффективности его 
деятельности. Однако более объективным оценочным показателем 
эффективности является рентабельность предприятия, которая сопоставляет 
прибыль с затратами капитала и представляет собой более объективный 
относительный показатель прибыльности бизнеса или предприятия. 
Стоимостные оценки эффективности предприятия по показателям прибыли или 
рентабельности,  с точки зрения периода, учитываются в расчетах этих 
показателей как текущие оценки. Перспективные оценки уровня 
эффективности производства, по нашему мнению, должны учитывать все 
факторы, используемые в расчетах эффективности капиталовложений. Прежде 
всего, это фактор времени [1, 8]. Известный экономист М. Бромвич, специалист 
по экономической эффективности капиталовложений, подчеркивает, что 
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бухгалтерские показатели прибыли не являются корректными, когда речь идет 
об определенном расчетном периоде, и поэтому «... под прибылью будут 
пониматься откорректированные по времени и риском чистые денежные 
потоки, получаемые в течение всего срока действия проекта, то есть 
положительные изменения остатков денег фирмы в течение времени» [7]. 

Таким образом, на наш взгляд, следует актуализировать разработку 
концепции стоимостной оценки уровня конкурентоспособности предприятия 
как в текущем, так и в расчетном периоде, то есть на перспективу. 

Следует отметить, что метод дисконтирования денежных потоков широко 
применяется для решения совокупности экономических задач, таких как 
стоимостная оценка бизнеса, инвестиционная привлекательность предприятия 
и тому подобное. Однако эти задачи представляют собой самостоятельные 
научные и практические проблемы. Конкурентоспособность предприятия 
вместе со многими другими факторами обуславливают рыночную стоимость 
предприятия, поэтому методы, применяемые в стоимостной оценке уровня 
конкурентоспособности предприятия и рыночной стоимости фирмы, частично 
могут совпадать. Авторская концепция по совокупности, последовательности и 
взаимосвязи задач экономической оценки уровня конкурентоспособности 
предприятия, которая более детально изложена в [1], учитывает 
информационное обеспечение оценки эффективности и заключается в 
следующем. К рыночным (внешним) факторам конкурентоспособности 
предприятия относятся доля рынка и конкурентоспособность товара, которые 
обусловливают величину обобщающего стоимостного показателя 
эффективности предприятия – его прибыли. Он влияет на рентабельность 
деятельности предприятия и на эффективность (доходность) его работы. При 
этом рентабельность отражает эффективность работы в текущем периоде, а 
доходность за расчетный период представляет собой финансовую 
стратегическую оценку эффективности. 

Выводы. При условии, если информация о прибыли акционерных 
обществ, предприятий, фирм и компаний будет открытой и публиковаться 
согласно действующему законодательству, а долю рынка определенных 
товаров, которую охватывает предприятие, можно определить с 
использованием информации, которая приводится в публичной отчетности, то 
конкурентоспособность товара, как рекомендуют в специальной литературе, 
можно оценивать по соотношению показателей «цена/качество». Так 
определяются статические показатели, а в динамике их можно описать путем 
математической обработки эмпирической информации и полученным в 
результате этого трендом (тенденцией). Публичная отчетность, если таковая 
будет иметь место, также позволит получить полезную для инвесторов 
информацию о стоимости предприятия, его инвестиционной привлекательности 
и в целом оценить бизнес. Таким образом, финансовые показатели 
эффективности производства одновременно могут быть использованы в 
оценках как конкурентоспособности предприятия, так и стоимости бизнеса. 

 
 



 139 

Литература: 
1. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового 

підприємства : [навч. посібник] / О.М. Сумець, О.Є. Сомова, Є.Ф. Пеліхов. – К. 
: ВД «Професіонал», 2009. – 280 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ. – 
М. : Экономика, 1989. – 519 с. 

3. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии : [учебн. для вузов] / А. Томпсон, А. Стрикленд. – М. : 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 

4.  Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М. : Финпресс, 
2003. – 688 с. 

5. Багиев Г.Л. Маркетинг : [учебник] / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн 
; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М. : Экономика, 1999. – 704 с. 

6. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер с англ. : [под 
ред. и с предисл. В. Д. Щетинина]. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с. 

7. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитальных 
вложений / М. Бромвич ; пер. с англ. – М. : Инфра-М, 1996. – 432 с. 

8. Пелихов Е.Ф. Экономическая эффективность инноваций : [учебник] / 
Е.Ф. Пелихов. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. –168 с. 

 
 

УДК 339.97:658:005.44 
Шпак Інна Миколаївна  

аспірант  
Запорізький національний університет 

 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС                                                                                                             

В статті визначаються сучасні погляди на поняття «глобалізаця», її причини, 
основні проблеми та тенденції впливу світової глобалізації на машинобудівну галузь в 
Україні у сучасних умовах. 

Ключові слова: глобалізація, зовнішньоекономічна діяльність, світовий ринок, 
міжнародна торгівля, машинобудівні підприємства, конкурентоспроможність. 

 
Постановка проблеми: У господарській практиці сучасних 

машинобудівних підприємств зовнішньоекономічна діяльність є, мабуть, одним 
із найбільш складних видів діяльності, оскільки потребує аналізу значної 
кількості чинників зовнішнього середовища на локальному та глобальному 
рівнях, постійного контролю різних операцій та урахування специфіки 
зовнішніх ринків. Участь українських машинобудівних підприємств у 
зовнішньоекономічній діяльності України стає особливо актуальною у період 
кризи. Урахування особливостей реалізації ЗЕД в умовах глобалізації та 
системне узагальнення геоекономічної специфіки її розвитку визначає вимоги 
до її управління та організації відповідного управлінського супроводу.  



 140 

Постановка задачі:  Відповідно до цього метою статті є визначення, 
обґрунтування необхідності та дослідження специфіки управлінського 
супроводу зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств з 
означенням напрямів його інформаційного забезпечення в умовах глобалізації.  

Викладення основного матеріалу дослідження: Підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності машинобудівної галузі України виступає 
ключовим завданням формування ефективної відкритої економіки держави. 
Глобалізація та інформатизація соціально-економічних процесів зумовлюють 
значущість вироблення оцінки завдань та можливостей піднесення 
конкурентного потенціалу економіки держави в цілому, її комерційних агентів, 
з урахуванням міжнародного досвіду та специфічних вітчизняних умов. 

Важливою ознакою глобалізації та процесу формування нових структур 
у системі міжнародного поділу праці є зміна традиційних ринкових кордонів, 
модифікація та навіть знищення останніх. Це звичайно впливає на конкуренцію 
у сфері машинобудування на основі формування об'єднаних в єдину мережу 
інтернаціональних товаровиробників, колишніх національних галузей та цілих 
економік. Прискорений інформаційний розвиток суспільства зумовлює 
ситуацію, за якої ключової ролі набуває комплекс інструментів геостратегії та 
інституційної політики держави, що втілюється у створенні та упровадженні 
найбільш прогресивних технологій. 

Глобалізація є певним етапом розвитку людської цивілізації, коли 
національні економіки вже не можуть нормально розвиватися в межах однієї 
держави, а міжнародні економічні зв’язки призвели до утворення 
транснаціональних корпорацій і глобальних (світових) ринків. Іншими словами, 
глобалізація являє собою комплексне геополітичне, геоекономічне і 
геокультурне явище, яке здійснює потужний вплив на всі сторони 
життєдіяльності суспільств.  Сьогодні жодна країна світу, якою б потужною 
вона не була, не може існувати ізольовано від решти світу [1]. 

У назвах наукових конференцій та публікацій слово «глобалізація» 
займає сьогодні важливе місце. Погляди на глобалізацію дуже різняться, а 
оцінки найчастіше носять взаємовиключний характер: на даний момент немає 
єдиної точки зору про те, чи несе вона нові можливості або, навпаки, небезпеки, 
в чому її сутність і прояви, слід глобалізації сприяти або чинити їй опір. 
Єдність спостерігається лише в одному: глобалізація незупинна [2]. 

На тлі потоку літератури про глобалізацію кидається в очі дефіцит 
філософсько-теоретичних робіт, в яких присутній серйозний науковий аналіз. 
«Панівні економічні і соціальні теорії не аналізують процес глобалізації, – 
зазначає латиноамериканський автор Ф. Хинкельамерт, – вони звеличують 
його». Справедливості заради слід зазначити, що як раз з боку економічної та 
соціологічної науки цей дефіцит заповнюється появою серйозних досліджень, у 
філософській області подібних досліджень значно менше [3]. В даний момент 
важко назвати автора, дослідження якого були б концептуально домінуючими в 
даній області. 

У цьому зв'язку перед філософами стоїть нагальна задача створити 
теоретичний фундамент для дискусій про глобалізацію. Незважаючи на те, що 
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явища глобалізації носять емпіричний характер, існує потреба концептуального 
осмислення понятійної бази цих процесів. Глобалізація, безперечно, вносить 
корективи у фундаментальні теорії суспільства, а в ряді випадків може навіть 
призвести до їх перегляду [4]. Разом з тим, глобалізація не носить такого 
самостійного та цілісного характеру, щоб можна було говорити про виникнення 
«теорії глобалізації». Швидше соціологічні спостереження і філософські 
узагальнення в цій сфері покликані збагатити теорії середнього рівня, 
насамперед, теорії соціально-економічного розвитку – «постіндустріального», 
«інформаційного» товариств і т. д. Внесення етичного, нормативного виміру у 
відповідний науковий дискурс становить одну з основних завдань філософії [5]. 

В даний час, крім безлічі емпіричних спостережень щодо процесів 
глобалізації та їх політичних оцінок, сформувалося кілька методологічних 
підходів систематичного вивчення глобалізації. Кожен з них сходить до 
певного філософського бачення сутності цих процесів. 

До причин глобалізації в економічній сфері необхідно віднести 
підвищення комунікативної зв'язності світу та вихід виробництва за 
національні рамки. Виробництво товарів почало поступово втрачати чисто 
національну, державну локалізацію і розподілятися по тим економічним зонам, 
де будь-яка проміжна операція виявляється дешевшою.  

Глобалізація зовнішньоекономічних зв’язків в 21 сторіччі призводить до 
руйнування існуючих бар’єрів між країнами, подальшому залученню нових 
держав у різноманітні форми міжнародної економічної співпраці. Процес 
глобалізації міжнародної економіки не оминає і Україну, яка поступово займає 
своє місце в системі нового міжнародного економічного порядку[6]. 

Глобалізація є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, 
яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні 
(внутрішні та міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілізаційні наслідки 
[7]. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, 
звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається 
в напрямку інтеграції в міжнародну економіку. Тому, для посилення цієї 
інтеграції важливим є питання вироблення пріоритетів розвитку економіки 
України в умовах глобалізації.  

Для України основною вимогою сьогодення є спрямування глобалізму 
не лише на осмислення світових проблем і процесів, а, передусім, на наукове 
забезпечення управління сучасним світовим розвитком. Суперечливість і 
турбулентність цього розвитку вимагає активного пошуку стабілізуючих, 
врівноважуючих механізмів управління надскладними глобальними 
відносинами і процесами в інтересах виживання людства. Діяльність 
машинобудівного комплексу України залишається постійним предметом 
дослідження сучасних науковців [8]. 

Тим часом глобалізація ставить перед машинобудівним комплексом 
України гостру проблему економічного реформування, насамперед, зміни 
структури товарного виробництва, здатного бути конкурентоспроможним як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Правило перше і неодмінне: шляхом 
здійснення інноваційної економічної політики треба створити сприятливі умови 
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для формування могутніх національних компаній, здатних успішно 
конкурувати у глобальному економічному середовищі. Це дозволило б 
поступово адаптуватись до пріоритетних напрямів розвитку світової економіки, 
щоб сповна використати переваги міжнародної торговельної системи. 

Зміни умов міжнародної конкуренції, і передусім в машинобудівних 
галузях, значною мірою засновуються на новітніх тенденціях, передусім, в 
галузі інформатики. Враховуючи, що контроль над інформацією 
перетворюється на вирішальний фактор успіху в глобальній конкурентній 
боротьбі, діяльність регулятивних органів провідних індустріальних країн 
концентрується на створенні бар'єрів виходу інформації за кордони 
національних територій. Це реалізується за допомогою закріплення за 
окремими країнами того або іншого статусу у глобальній конкурентній 
боротьбі, ролі лідера або аутсайдерів науково-технічного прогресу. 
Машинобудівна галузь може відіграти роль ключового фактора підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки України. Забезпечення 
конкурентоспроможності реалізується на національному, регіональному, 
комерційно-фірмовому рівнях завдяки комплексу позитивних факторів, 
спрямованих на покращення параметрів ринкової діяльності, товарну 
диверсифікацію та ринкову експансію на міжнародних ринках. Йдеться про 
комплекс інституційних механізмів, втручання в економічні процеси держави, 
що передусім відбувається за допомогою митної, податкової політики, 
обмежень на ввезення товарів тощо. 

На сьогоднішній день, на наш погляд, наша країна не повністю готова до 
глобальної інтеграції і міжнародної конкуренції. Але держава з таким 
потенціалом не може залишатися ізольованою. Тому її пріоритетним завданням 
має стати наближення вітчизняної економіки до рівня провідних країн світу 
шляхом активізації інноваційного процесу, підвищення стимулів до праці, 
покращення інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних умов 
господарювання, всебічну підтримку підприємництва. 

Мобілізаційна модель машинобудування в Україні має відповідати 
сучасним реаліям технологічного та інформаційного розвитку цивілізації, 
методикам проведення структурної політики. Задачі забезпечення сталого росту 
в машинобудуванні України мають включати зниження енергомісткості та 
матеріаломісткості виробництва товарів та послуг, а також більш раціональне 
використання трудових ресурсів у відповідності до сучасних тенденцій [9]. 

В Україні потрібними є комплексне формування та практична поетапна 
імплементація національної стратегії розвитку машинобудівної галузі та 
забезпечення належного рівня її конкурентоспроможності на міжнародних 
ринках. Слід виробити комплекс організаційних заходів для досягнення 
реальних результатів в плані технологічної модернізації та забезпечення 
прориву в області конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, 
використовувати субсидування, сформувати та реалізувати концепцію 
фінансової, податкової та кредитної політики сприяння машинобудівельної 
галузі, розробити програму відновлення потенціалу машинобудівної галузі, 
налагодити міжнародні коопераційні проекти у цій сфері. 
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Глобалізація економіки і процеси розширення зовнішньоторговельного 
обороту на світовому ринку, що її супроводжують, реалізація потенціалу 
України на світовому ринку вимагають нових підходів до здійснення 
логістичної діяльності. До першочергових завдань логістики слід віднести 
оптимізацію процесів документального оформлення логістичних операцій 
(контрактної логістики), оскільки саме цей процес чинить регулюючий вплив 
на інформаційний потік, а угоди контракту є інформаційною базою для 
логістичної операції, тобто визначають умови переміщення матеріального 
потоку та обсяги фінансового потоку. Таким чином, у результаті глобалізації 
сучасний світ стає іншим, тому що змінюються духовні параметри цивілізації. 
Отже, незважаючи на всі економічні та політичні переваги глобалізації, вона 
містить небезпеку втрати культурної та національної ідентифікації, особливо 
для таких країн як Україна, де відбувається процес як «...актуалізації 
національного фактору», так і процес втрати національної самосвідомості, тому 
що країна знаходиться в «багатонаціональному оточенні...» [10] 

Отже, можна стверджувати, що на сьогодні відсутність необхідних 
навичок управління зовнішньоекономічною діяльністю є основною причиною 
появи різних проблем в експортно-імпортній сфері. Тому всебічне висвітлення 
проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації – першочергове 
завдання при розробці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 
підприємств. 

Вважаємо за доцільне наступне групування основних проблем розвитку 
машинобудування в Україні: галузеві (найбільш характерні для галузі), 
технологічні (стосуються технології виробництва), фінансово-економічні 
(проблеми матеріального забезпечення) та інноваційні (відсутність або дуже 
низький інноваційний розвиток галузі). Вирішення наявних нагальних проблем 
машинобудування дозволить підвищити не лише рівень діяльності галузі, а й 
покращити рівень економіки в цілому. 

Рівень розвитку машинобудування значною мірою визначає економічний 
розвиток України в цілому, у зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність 
моніторингу діяльності машинобудівних підприємств – їх стану, особливостей 
господарювання, проблем та перспектив розвитку. Однак, як бачимо, 
машинобудівна галузь України перебуває в скрутному становищі через 
наявність цілої низки проблем, що гальмують її розвиток. Наявність цілого 
ряду проблем у машинобудуванні на сьогодні потребує негайного вирішення, 
що призведе в майбутньому до досить гарних перспектив як для галузі, так і 
підвищення економічного рівня країни. Подальший розвиток машинобудування 
України потребує технічного переозброєння, реконструкції, переспеціалізації 
на основі високих технологій світового рівня та інвестування. Тому, вирішення 
даного питання повинно стати пріоритетним напрямом економіки. 
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процессов. Показаны преимущества объединения активов металлургического предприятия и 
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Постановка проблемы. Глобализация стала одним из самых актуальных 

вопросов современного мира. В частности, глобализация экономики, с одной 
стороны, облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами, 
создает условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, 
обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует мировой прогресс. С другой 
стороны, глобализация несет негативные последствия: закрепление 
периферийной модели экономики, потерю своих ресурсов странами, разорение 
малого бизнеса, снижение уровня жизни и др. 

Изначально глобализация рассматривалась только как экономическое 
явление, но в настоящее время признается, что процесс глобализации оказывает 
глубокое воздействие и на другие сферы международного сотрудничества: 
экологическую, социальную, политическую, включает в себя правовые и 
культурные аспекты, которые в полном объеме влияют на вопросы реализации 
прав человека. Глобализация выявляет растущую взаимозависимость всех 
государств, когда события в государстве одной части света имеют последствия 
для лиц, проживающих в государствах других регионов. 

Исследованию проблем глобализации посвящены работы таких ученых: 
Левит Т., Фридман Т., Бади Б, Панкова В.С., Азроянц В.А., Сироштан Н.А., 
Симитенко Б.М., Кузнецова Т.А. 

Постановка задачи: показать влияние глобализационных процессов на 
экономику украинских предприятий на примере объединения активов ПАО 
«ММК им. Ильича»  и группы «Метинвест». 

Изложение основного материала исследования. Некоторые зачатки 
глобализации прослеживались уже в эпоху античности. В частности, Римская 



 146 

империя была одним из первых государств, которое утвердило свое господство 
над Средиземноморьем и привело к глубокому переплетению различных 
культур и появлению местного разделения труда в регионах Средиземноморья 
[2]. 

Ускорение глобализационного процесса началось с 1875 по 1925 г., 
потому что в этот период мир был поделен на часовые пояса, введена 
международная линия смены дат, почти везде принят грегорианский календарь, 
создана международная система телеграфной связи. В ХIХ веке быстрая 
индустриализации привела к росту торговли и инвестиций между 
европейскими державами, их колониями и США. В этот период несправедливая 
торговля с развивающимися странами носила характер империалистической 
эксплуатации. 

После Второй мировой войны глобализация возобновилась в ускоренном 
темпе. Ей способствовали улучшения в технологии, которые привели к 
быстрым морским, железнодорожным и воздушным перевозкам, а также 
доступности международной телефонной связи. Устранением барьеров для 
международной торговли с 1947 года занималось Генеральное Соглашение по 
Тарифам и Торговле (GATT) – серия соглашений между основными 
капиталистическими и развивающимися странами. В 1995 году 75 участников 
GATT образовали Всемирную Торговую Организацию (ВТО). С тех пор еще 21 
страна присоединилась к ВТА, и 28 стран ведут переговоры о вступлении. 

Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового 
пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары 
и услуги, капитал. Глобализация подразумевает образование единого 
(всеобщего) международного экономического, правового и культурно-
информационного пространства. Феномен глобализации выходит за чисто 
экономические рамки и оказывает заметное влияние на все основные сферы 
общественной деятельности – политику, идеологию, культуру. 

Глобализация имеет и негативные стороны: 
- влияние на перемещение рабочей силы; 
- влияние на мировую экосистему; 
- борьба за водные ресурсы; 
- массовая урбанизация; 
- экспорт рабочих мест; 
- отток капитала и др. 
Как бы ни относились к глобализации ее противники и сторонники, 

нужно признать, что она уже явно изменила мировую систему, порождая новые 
проблемы, но и открывая новые возможности. Очевидно, что тенденции 
технологического, политического, институционального, идеологического и 
культурного развития активизируют глобализационный процесс, который в 
будущем, видимо, ускорится [3]. 

Одна из основных проблем связана с вопросом, кто оказывается в 
выигрыше от глобализации. Фактически основную часть преимуществ 
получают богатые страны или индивиды. Несправедливое распределение благ 
от глобализации порождает угрозу конфликтов на региональном, национальном 
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и интернациональном уровнях. В результате происходит не конвергенция или 
выравнивание доходов, а скорее их поляризация. В процессе ее 
быстроразвивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные 
страны все больше отстают от них. Растущий разрыв в доходах вызывает 
недовольство с их стороны, чреватое международными конфликтами, 
поскольку государства стремятся присоединиться к клубу богатых стран и 
готовы бороться с ними за свою долю в мировом производстве [5]. 

Поэтому Украине необходимо обратить внимание на развитие 
внешнеэкономических связей, таких как структура внешней торговли, объем 
иностранных инвестиций в национальную экономику, участие в 
международных интеграционных процессах. Что касается международной 
торговли, то, несмотря на то, что Украина торгует со многими странами мира, 
все же имеются негативные тенденции. Импорт превышает экспорт, 
увеличивается дефицит торгового баланса вследствие снижения темпов 
экономического роста и отсутствия конкурентоспособности товаров.                                                                                                       

Проведем анализ влияния глобализационных процессов на примере ПАО 
«ММК им. Ильича».  

Поворотным моментом в деятельности ПАО «ММК им. Ильича» стал 
2010 год. В ходе переговоров о возможном сотрудничестве и объединением 
усилий по преодолению последствий мирового финансового кризиса комбинат 
им. Ильича и группа «Метинвест» приняли решение об объединении активов.  

В результате объединения совокупный производственный потенциал 
достиг 20 млн. тонн стали в год. В сообщении Еврокомиссии отмечается, что 
сделка признана соответствующей европейскому законодательству о 
концентрации. Акционеры группы «Метинвест» согласовали пятилетнюю 
программу инвестиций в ММК им. Ильича в размере свыше 3 млрд. долларов. 
Инвестиции направлены на реконструкцию предприятия и модернизацию 
производства, полный переход к конвертерному производству стали и 
увеличению годовой выплавки стали до 9 млн. тонн, внедрение современных 
систем качества и безопасности труда, экологические программы.  

Комплекс реализованных мер в корне изменил политику предприятия в 
части формирования и использования основных средств. Анализ изменения 
основных средств ПАО «ММК им. Ильича» в составе группы «Метинвест» по 
состоянию на конец 2012 года (табл. 1) показал, что стоимость основных 
средств увеличилась на 7,5%, при этом наибольший прирост произошел в 
группе транспортных средств (58,2%) и инструментов, приборов и инвентаря 
(288,7%). Наименьший прирост стоимости необоротных активов произошел в 
группе машин и оборудования. С учетом специфики производства это 
нормально, поскольку металлургическое производство – это фондоемкое 
производство, и стоимость машин и оборудования очень велика. 

Коэффициент выбытия основных средств за этот же период был очень 
низкий и составил 0,0087 или 0,87%. Однако, в 2013 году была начата 
ликвидация мартеновского производства, что привело к росту коэффициента 
выбытия в последующие годы. 
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Проведенная оценка использования основных средств предприятием 
(табл. 2) подтверждает, что все показатели эффективности использования 
основных средств имеют тенденцию к росту: в 2012 году по сравнению с 2010 
годом фондоотдача повысилась на 29,4%, рентабельность на 1,8%. Это 
произошло вследствие ряда причин. 

Таблица 1 
 

Оценка наличия и движения основных средств ПАО “ММК им. Ильича” 
до и во время вступления в группу «Метинвест» [7] 

 
Группа  

основных 
средств 

Остаток на 
начало года, 

тыс. грн 

Поступи
ло 

Выбыло Остаток на 
конец года, 

тыс. грн 

Абсолютное 
изменение 

за год 

Удельный 
вес 

Здания, сооружения и передаточные устройства 
2010 2245586 64424 7352 2318277 +72691 42,42 
2012 2318277 73609 19324 2372562 +54285 40,37 
Машины и оборудование 
2010 2650751 258499 71710 2837514 +186763 51,92 
2012 2837514 25005 5603 2856916 +19402 48,61 
Транспортные средства 
2010 154809 33670 1879 186572 +31763 3,41 
2012 186572 117517 8917 295172 +108600 5,02 
Инструменты, приборы, инвентарь 
2010 81141 4774 13484 72431 -8710 1,32 
2012 72431 209221 84 281568 +209137 4,8 
Рабочие и продуктивные животные  
2010 24045 20046 131136 30995 +6950 0,56 
2012 30955 24209 13666 41498 +10543 0,7 
Многолетние насаждения 
2010 199 - 183 16 -183 0,0006 
2012 16 1559 - 1575 +1559 0,7 
Другие основные средства 
2010 3748 520 2950 1318 -2430 0,02 
2012 1318 13 - 1331 +13  
Библиотечные фонды 
2010 14 2735 - 2749 +2735 0,05 
2012 2749 1 - 2750 +1 0,02 
Малоценные необоротные материальные активы 
2010 10701 5683 1830 14554 +3853 0,26 
2012 14554 8608 35 23127 +8573 0,25 
Другие необоротные материальные активы 
2010 - 212 - 212 +212 0,004 
2012 212 47 - 259 +47 0,004 
Всего 
2010 5170994 390563 112524 5464598 +293604 100 
2012 5464598 459793 47629 5876762 +412164 100 
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       Таблица 2 
Расчет показателей использования основных производственных 

фондов 
Изменение № Наименование показателя 2010 г. 2012 г. 
Абс. % 

1 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. 
грн. 

5464598 5876762 +412164 7,5 

2 Фондоотдача, грн./грн. 0,34 0,44 +0,1 29,4 
3 Рентабельность основных фондов, 

коэф. 
0,05 0,14 +0,09 1,8 

4 Фондоемкость, грн./грн. 2,9 2,2 -0,7 -24,1 
 
Для более наглядного примера представим данные в виде рисунка. 
 

 
 
Рис. 1. Изменение показателей эффективности использования основных 

средств после вступления предприятия в группу «Метинвест» 
 
Во-первых, введение новых технологий позволило повысить 

производительность труда, вследствие чего повысился выпуск производимой 
продукции. Во-вторых, повысился спрос на продукцию металлургического 
комбината. Это связано, в первую очередь, с тем, что с включением в состав 
Группы «Метинвест», стоимость сырья для комбината снизилась, что 
позволило снизить стоимость конечной продукции, в связи с чем повысилась ее 
конкурентоспособность. Повышение объема реализованной продукции, 
соответственно, повлекло за собой увеличение прибыли от реализации. Все 
выше перечисленное способствовало повышению эффективности 
использования основных средств. 
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Выводы из проведенного исследования. Подводя итог, можно сказать, 
что показатели, характеризующие эффективность использования основных 
средств, с каждым годом растут, что положительно сказывается на 
деятельности предприятия. 

На данном конкретном примере мы видим определенные преимущества 
от вхождения ПАО «ММК им. Ильича» в группу «Метинвест». Дальнейшая 
деятельность группы «Метинвест» направлена на реконструкцию 
металлургического комплекса и, несмотря на сложную политическую и 
экономическую обстановку, выполняет намеченную программу обновления 
производственных фондов. Ликвидирован мартеновский цех, наносящий 
существенный ущерб окружающей среде, обновляется оборудование 
аглофабрики. 
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managerial decisions. This information is product of accounting reporting, a substantial share of it 
being provided by accounting.  

Keywords: accounting; accounting information; management of enterprises; information 
system; accounting reporting. 

 
Relevance. Accounting ensures information which reveals the material and 

financial position of enterprises, the process of implementing their activity and the 
results of their performance. This information is obtained in the course of business 
and covers economic operations and processes which are conducted at present or 
were conducted in the past. Nowadays, accounting, i.e. accounting information, is an 
integral part of the performance of any enterprise. Accounting information is present 
in the overall process of management since it provides data for control and analysis, 
on the one hand, and for deciding on appropriate managerial impact, on the other. 
Accounting information is especially important to the business partners of 
enterprises. It gives them an insight into the economic position of the entity, which 
helps them define their business relations with it. As an economic category, 
accounting information ‘may be viewed both as the subject and the product of 
labour’. [4, p.33] 

Purpose of the research. The purpose of this research is to present the role 
and importance of accounting, i.e. accounting information, for efficient management 
of enterprises.  

Main thesis. Contemporary economic activity of people is organized and 
conducted in structural units called enterprises. Managerial bodies seek to ensure that 
enterprises operate in the most rational and efficient manner. This means that 
enterprises need management which ‘exercises purposeful influence over a particular 
system so that its performance will match the goals set in advance, as far as objective 
reality allows that’. [5, p.7] This type of management needs a continuous exchange of 
information between the managed object and the managing entity (subject). The 
process of management consists of a managing entity (subject), a managed entity 
(object) and predefined goals and objectives. Information between managing and 
managed entities is continuously exchanged through direct data feed-in and feedback. 
Feedback is extremely important for providing information on the performance of the 
managed entity (object). It is an indicator of current developments in enterprises and 
helps take appropriate managerial decisions. Feedback is provided through 
accounting information, which is the product of accounting, and information flows go 
from the managed entity to the managing body. In terms of management, this 
information may be considered from three points of view: ‘a) semantically, i.e.  in 
terms of its contents and meaning; b) syntactically, i.e. quantitatively; c) 
pragmatically, i.e. qualitatively’. [2, p.7] Accounting, as a branch of economic 
information, provides a significant volume of reporting and overall business 
information required to manage enterprises. It is a key element of the accounting 
information system and the information it provides is used by: 

  The managing bodies of enterprises – based on that information 
managing and executive bodies make adequate decisions about the activity of 
entities; 
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 External users: 
o In terms of legislation – tax administration, auditors, statistics offices, 

etc.;  
o Counterparties – suppliers, customers, creditors, investors, etc.  
Accounting provides information both on past economic operations and 

processes and on current facts, phenomena and processes. This information is 
obtained in the process of conducting the business of the enterprise. Advanced 
technology for data transfer makes it possible to convert accounting information into 
operational. The trend is to increase the volume of current information at the expense 
of information obtained about past events. Accounting information gives executives 
awareness of the performance of the enterprise. Adequate decision-making in terms 
of management would be impossible without such accounting information.  

Within market economy, obtaining current information on the performance of 
the enterprise is essential to the efficient management of entities. This information is 
provided through advanced technology for data transfer. In order to ensure efficient 
and sustainable development of enterprises nowadays, it is necessary to obtain, 
process, store, summarise, analyse and present to users accounting information 
accurately and within due time. This could be achieved by ‘introducing new 
information technologies in three major aspects: business operations; electronic data 
processing and IT management systems; communications’. [3, p. 23-24]  

In contemporary environment, ‘accounting is increasingly turning from merely 
a tool for registering economic operations already conducted into a tool for assisting 
business management’. [1, p.106] Accounting departments gather, process, 
summarise, etc. information obtained from other departments in the enterprise. 
‘Accounting information is the major subject area of economic informatics since: a) it 
meets managers’ demand for information through the accounting information 
gathered, processed, and stored on assets and liabilities and on conducted business 
processes and operations within each organizational and structural unit of the national 
economy; b) accounting is one of the major functions of management, especially in 
new market conditions; c) accounting is a completely independent functional and 
structural unit of any managing system; d) accounting information provides a 
summarized profile of the information system existing within the enterprise and 
determines the possibilities, demand for and efficiency of IT-based management’. [4, 
p.23]  

Findings. Accounting provides information on the development of business 
processes and phenomena in separate enterprises; the feedback established between 
managing and managed entities; as well as the interaction between the enterprise and 
its environment. Accounting can therefore be defined as a major information system 
in the management of enterprises. It accumulates data about the past and present and 
thus helps prepare forecasts about the future. Accounting information is an essential 
resource of enterprises and a key factor for the efficient exploitation of other 
resources in the production process.  Nowadays information provision may only be 
successful if problems are solved comprehensively, as a single system, which is 
possible owing to the availability of advanced technology. The solution, therefore, is 



 153 

to apply computer information systems which are based on modern computer 
equipment and information technologies.  
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В статті відображені окремі аспекти аграрної реформи 1848 року в Австро-

Угорщині та  її вплив на розвиток бухгалтерської школи в Західній Україні. Особлива увага 
звернута на вплив концепції німецької школи бухгалтерського обліку на її формування в 
Галичині, Буковині, Закарпатті – етнічних територіях Західної України. Даються короткі 
біографічні дані провідних західноукраїнських економістів та підприємців того періоду. 

Ключові слова: аграрна революція 1848 року в Австро-Угорщині, німецька школа 
бухгалтерського обліку, Західна Україна, банки, торгові товариства, кредитові спілки. 
 

Постановка проблеми в загальному виді. Починаючи з середини ХІХ 
століття в Європі формуються свої бухгалтерські школи. Основними школами 
стають італійська, французька та німецька.  

Забігаючи вперед, можна сказати, що частина України (Галичина, 
Буковина, Закарпатська Україна) перебувала під впливом німецькомовної 
школи,  вона входила до складу тодішньої Австро-Угорської імперії.  

Для італійської та французької шкіл були характерні відповідно 
юридичний та економічний напрями. Концепція німецькомовної школи 
полягала в підході до бухгалтерського обліку не ззовні, тобто в пошуках 
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облікового змісту бухгалтерії  інших науках. Його шукали в самій бухгалтерії, в 
самій процедурі облікового процесу. Тому і напрям німецької школи 
називається процедурним. 

Найбільш відомими представниками німецької школи були Ф. Скубіц, Ф. 
Лейтер, Б. Пендоф, Е. Шмеленбах, І.Ф. Шер, А. Кальмес та ін. Слід зазначити, 
що німецька школа у своєму історичному розвитку значно поступалась 
італійській і французькій. Тільки в середині ХІХ ст. на основі праць Гантигіля, 
Г. Курцбауера, Г.Д. Аугшпурга зароджується теорія бухгалтерського обліку і 
поступово формуються німецька школа та  наукова думка.  

 Постановка завдання. Враховуючи багатонаціональний склад Австро-
Угорської імперії, її культурне і наукове надбання, наслідки аграрної революції  
1848 р. для окремих територій Західної України, основним завданням  статті на 
цьому етапі є поряд з характеристикою еволюційного поступу бухгалтерської 
науки в цій імперії, визначити також  і внесок наших співвітчизників до неї. 

Виклад основного матеріалу. На протязі 1772-1774 р.р., спочатку 
Галичина, а згодом Буковина та Закарпаття опинилися під владою Австро-
Угорської імперії. Наприкінці XVIII ст. - першій половині XIX ст. центрами 
господарського життя у Галичині, Буковині, Закарпатті були великі поміщицькі 
маєтки разом з фільварками і прилеглими до них селами, містечками, містами, 
промисловими підприємствами, млинами, корчмами, шпихлірами, ярмарками, 
торгами і базарами. Поміщицькі господарства виробляли товарний хліб, 
відгодовували на продаж худобу, переробляли сільськогосподарську сировину. 
Поступово тут виділялись райони, що спеціалізувалися на виробництві хліба, та 
окремих культур, вирощуванні та відгодівлі худоби, виготовленні ремісничих і 
промислових виробів з місцевої сировини. Загалом західноукраїнські землі 
були відсталим аграрним регіоном зі слабкою промисловістю. Однак в умовах 
розвитку товарно-грошових відносин спостерігалась певна спеціалізація в 
окремих господарських регіонах, кожний край мав чітко окреслену свою 
соціально-економічну специфіку. 

Поміщицьке господарство все більше втягувалось у товарно-грошові 
відносини, адже його основною функцією було виробництво заради грошей. 
Джерелами прибутку панських маєтків були: відробітня (панщина) і грошова 
(чинш), ренти, натуральні данини, орендні платежі. Грошовий вираз цих 
селянських повинностей становив дохід, за яким, звичайно, визначалась 
капітальна вартість маєтку.  

Перетворення натуральних данин, передусім панщини, у гроші 
потребувало не аби якої господарської ініціативи і підприємницької спритності. 
Тепер поміщик-дворянин поєднував в собі і власника, і підприємця, і 
економіста (бухгалтера), і торговця. Це звичайно, більшості з них, не було під 
силу. Тому необхідно було змінювати товарно-грошові відносин. Об’єктивно 
під впливом економічно-політичних процесів в Західній Україні в 1848 р. 
Австро-Угорщина ліквідовує кріпосне право (що на 13 років скоріше чим в 
Росії-- у 1861 р.). Це відкривало дорогу розвиткові нових капіталістичних 
відносин, особливо у поміщицьких господарствах. Важливою ознакою 
утвердження капіталізму в сільському господарстві було зростання товарності 
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його продукції. У цей час посилюють експорт хліба й худоби за межі Західної 
України. Негативним наслідком розвитку капіталістичних відносин стала 
значна пролетаризація західноукраїнського селянства, що викликало масову 
міграцію селян до Америки. 

Проведені Австро-Угорщиною селянські реформи  у 1848 році, у тому 
числі у Галичині, на Буковині і Закарпатті, створили  певні умови для 
скасування кріпосного права  та і для розвитку капіталістичних відносин у 
промисловості, але зацікавленість колоністів у продукції сільського 
господарства для своєї метрополії зберігала домінуючу частку 
сільськогосподарського виробництва в загальній його структурі.  

Становлення фабрично-заводської промисловості відбулося в останній 
чверті ХІХ ст. Важливим моментом став розвиток нафтової промисловості, в 
яку інтенсивно проникає іноземний капітал: французький, англійський, 
американський, німецький. Але у промисловості кваліфікованими робітниками 
були здебільшого поляки. Українців практично не допускали до освоєння 
провідних професій  чи до найму на державну службу.  

Підвищення товарності виробництва стимулювало розвиток торгівлі, 
важливими формами якої були ярмарки та базари. Водночас почали 
формуватися ринки капіталів. У той час було засновано ряд економічних 
установ, почала створюватись розвинена система кредитних товариств. Взагалі 
Західна Україна мала всі необхідні умови для розвитку промисловості, у тому 
числі природні умови  і вигідне економічне розташування, та, проте, 
розвивалася дуже повільно через колоніальний характер своєї економіки. 
Австрійський уряд створив у ній ринок збуту продукції австрійської 
промисловості та перетворив її на сировинний придаток і джерело дешевої 
робочої сили своєї метрополії. 

Особливістю економіки Галичини того часу було переважання іноземного 
капіталу. Іноземні підприємці створювали банки, акціонерні товариства, 
володіли основними галузями промисловості – нафтовою і озокеритною. 
Найшвидше розвивалася нафтова промисловість. Наприкінці ХVІІІ ст. 
державний капітал уже повністю панував у соледобувній, тютюновій і значною 
мірою у залізорудній промисловості  у Західній Україні. В зв’язку з 
економічними і військово-комунікаційними потребами Австро-Угорщини, 
виняткового розвитку набуло будівництво в цілому і, зокрема, шосейних доріг.  

Однак численна  армада австрійських чиновників-бюрократів разом з 
армією охороняла «недоторканість» східних кордонів Габсбурзької монархії. 
Це гальмувало розвиток внутрішнього ринку, перешкоджало зовнішній 
торгівлі, а разом з низькою енергоозброєністю Західної України, в порівняні з 
метрополією, засвідчувала її колоніальний стан. 

Незважаючи на перелічені недоліки, потрібно відмітити, що аграрна 
реформа 1848 р. в цілому сприяла розвитку  економіки, розчистила шлях для 
інтенсифікації сільського виробництва. 

Отже, Галичина, Буковина, Закарпаття в господарському розвитку 
відставали від інших держав, що входили до імперії, і в цілому від передових 
країн світу. Економіка мала чітко визначений аграрний, а згодом аграрно-
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індустріальний характер. Незважаючи на наступ австрійського та іноземного 
капіталу на західноукраїнські землі (лише Австро-Угорський емісійний банк 
мав у Західній Україні 12 філій),  національна економіка, перебуваючи в 
імперській залежності, не занепала. В Україні, особливо в другій половині XIX 
ст., почали значну увагу приділяти економічному бокові життя: створювали 
позичкові каси; кооперативно-кредитні товариства, зокрема такі як "Народна 
торгівля", "Дністер", "Краєвий союз кредитовий", "Краєвий союз ревізійний", 
"Земельний банк іпотечний"; значного розвитку набувало готельне та 
шинкарське обслуговування. Для українців - галичан і буковинців 
організовували фінансово-господарські та професійні курси, видавали 
економічну літературу з метою заохочення до активної економічної та 
господарської діяльності. Облік вступав на новий щабель розвитку. 

Під час імперського колоніального панування в Україні Австро-Угорської 
імперії на заході суттєвий вплив  на здійснення бухгалтерського обліку в 
Галичині, Буковині та Закарпатті мала німецька бухгалтерська школа, яка 
об'єднувала Німеччину, Австро-Угорщину та німецькомовну частину 
Швейцарії. Автори статті більш детальніше зупиняться  на її видатних вчених, 
які зробили багато нововведень в бухгалтерську науку. 

Перш за все, відзначимо внесок відомого в Німеччині комерційного 
училища в Герліці, його директора  Ф. Скубіца, який  у своїх працях дає 
визначення бухгалтерського обліку як діяльності, що в типовій формі виражає і 
відображає весь хід господарської діяльності підприємства. За Ф. Лейтером, 
бухгалтерія — це хронологія відображення господарських операцій, їх 
систематизація у певному причинному зв'язку. Все в ній підпорядковано 
безпосередній процедурі ведення бухгалтерського обліку. Враховуючи це, Ф. 
Скубіц виділяє в бухгалтерії два напрями (види): споживчий і продуктивний: у 
сучасних умовах - бюджетний і госпрозрахунковий. Далі, розвиваючи погляди 
Ф. Скубіца, Б. Пендофа, Е. Шмеленбаха, чеський вчений Готшальк 
продуктивний вид бухгалтерії поділяє на торгову і виробничу бухгалтерію. Це 
була одночасна спроба виокремлення господарських процесів: постачання, 
збуту, як сфери торгової (зовнішньої) бухгалтерії і виробництва, як сфери 
виробничої (внутрішньої) бухгалтерії та несміливого поділу обліку на 
фінансовий і управлінський. 

Відомий вчений-бухгалтер Європи, найбільший прихильник процедурної 
концепції був І.Ф. Шер (1846-1924). Цей швейцарський вчений розглядав 
облікову процедуру як мету, предмет і метод бухгалтерії. За Шером, 
бухгалтерія є історіографією господарського життя, викладеною за законами 
систематизації. Предметом бухгалтерії можуть бути тільки здійснені 
господарсько-правові факти як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. В 
основу обліку І.Ф. Шер поклав не рахунки, а баланс. Тому його теорію часто 
називають балансовою теорією Шера. Баланс в І.Ф. Шера - це альфа і омега 
бухгалтерії: все починається з балансу і все закінчується ним. І до сьогодні 
майже всі підручники з теорії бухгалтерського обліку при вивченні методу 
бухгалтерського обліку починають з балансу, а не з рахунків. Тобто, в 
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німецькій школі вивчення бухгалтерського обліку розпочиналося не від 
рахунків до балансу, як в італійській і французькій, а навпаки. 

Подвійний запис пояснювався не об'єктивними господарськими 
процесами, а з урахуванням балансової рівності. Отже, баланс формував 
подвійний запис як його математичний наслідок. Шер, побудувавши рівняння 
А = П (актив = пасиву), назвавши за балансом рахунки активними і пасивними, 
поклав початок алгоритмізації обліку. Крім того, будучи позитивістом, він 
зважав, що його трактування подвійного запису дійсно наукове, а не 
метафізичне, як пояснювали італійська та французька школи. 

Процедурна концепція підійшла до самого опису бухгалтерського обліку 
у вигляді математичних формул, що в майбутньому мало позитивний вилив на 
використання в практиці обліку обчислювальної техніки. Тому німецька 
бухгалтерська школа має великі заслуги в її розвитку, створенні карткових 
форм обліку, поширенні математичних і статистичних методів, уніфікації плану 
рахунків. 

Під впливом дедуктивного методу І.Ф. Шера - від балансу до рахунків, 
бухгалтерія у 20-х роках XX ст. поступово трансформується в балансовий облік 
(балансоведення). 

Дотримуючись в обліку принципів німецької бухгалтерської школи, 
економісти і підприємці Західної України зробили певний внесок у ведення 
бухгалтерського обліку в кооперативах взаємного кредиту (кредитних спілках), 
банках, торгових товариствах, готельному господарстві тощо. 

Завдяки працям відомого українського політика та громадського діяча 
Кості Левицького (в перших числах листопада 1918 р. він сформував 
тимчасовий уряд Західноукраїнської Народної Республіки і був його головою), 
можна отримати інформацію, можливо, і не повну, про найвідоміших наших 
економістів і підприємців часів Австро-Угорської імперії, зокрема про 
наступних: Кості Левицького,  Володимира Барвінського, Володимира 
Навроцького, Василя Нагірого, Теофіла Кормоша, Тита Войнеровського,  
Романа Залозецького та інших. 

Сам К. Левицький, як секретар Головного відділу "Просвіти", брав 
безпосередню участь у пожвавленні економічно господарського життя нашого 
краю. У праці "Українські політики. Сильвати наших давніх послів і діячів" він 
згадує цих видатних людей. 

Українська економічна газета "Діло" була заснована 1-го січня  1880 р. у 
Львові, як громадсько-політичний часопис, групою народовців на чолі з  
Володимиром Барвінським. Економічну рубрику в ній вів Володимир 
Навроцький, відомий на той час економіст-теоретик, який з 1883 р. проводив 
економічно-статистичні дослідження.  

Найбільш діяльний економіст і підприємець цього часу, Василь Нагірний, 
у 1883 р. заснував першу українську торгову установу "Народна торгівля", як 
товариство з обмеженою відповідальністю, і був його головою, а також 
товариство ремісників "Зоря" у Львові. У 1891 р. він став засновником 
товариства взаємних забезпечень, у 1898 р. - головою товариства "Руська 
ремісничо-промислова бурса", у 1899 р. - засновником товариства з обмеженою 
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відповідальністю "Народна Гостиниця", а в 1901 р. заснував жіночу промислову 
спілку "Труд". В. Нагірний організував навчання української молоді з вивчення 
кредитування, ведення обліку в готельному, шинкарському, кав'ярному 
промислі, а також видав кілька посібників з ведення бухгалтерського обліку. 

Теофіль Кормош - відомий організатор кооперативів для взаємного 
кредиту. У 1895 р. заснував першу кредитову спілку "Віра" в Перемишлі. У 
1905 р. в Перемишлі він заснував Українську щадницю (ощадний банк). У 1909 
р. Т. Кормош стає основним засновником акціонерного земельного іпотечного 
банку, головою Надзірної ради, автором багатьох статутів цих кооперативів, а 
також кооперативного закону. Значну увагу у своїй діяльності Т. Кормош 
приділяв обліковим засадам створених ним установ. 

Tит Євген Войнеровський — відомий український економіст -- займався 
банківською справою та банківським обліком. Будучи засновником та 
організатором парцеляційного товариства "Земля", згодом президентом 
Крайового господарського товариства "Сільський господар" у Львові, він 
приділяв багато уваги розвиткові обліку в сільському господарстві. 

Роман Залозецький з 1904 р. – почесний британський консул у Львові, де 
обстоював інтереси англійських і французьких нафтових фірм. Після Євгена 
Олесницького, засновника "Сільського господаря", він став президентом 
товариства. Основна заслуга Р. Залозецького полягає в заснуванні з його 
ініціативи і за його допомоги "Торговельної школи" при товаристві "Просвіта" 
у Львові, метою якої була підготовка спеціалістів з організації торгівлі, 
банківської справи, бухгалтерського обліку. Він і був першим директором цієї 
школи.  

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. 
Внесок німецької школи в розвиток європейської і світової бухгалтерських 
шкіл вагомий, хоча вона, як і італійська та французька багато чого не могла 
пояснити. Ідучи від загального до часткового, вона часто не знала, що вважати 
загальним. Однак всі три школи (французька, італійська та німецька) незалежно 
одна від одної в умовах взаємної критики, конкуренції взаємодоповнювали 
одна одну і значно розвивали бухгалтерську наукову думку. 

Незважаючи на подвійний тиск з боку австро-угорського уряду та 
польських урядовців на місцях у Західній Україні, розвивалася українська 
національна промисловість, торгівля, банківська справа та інші сфери 
економічної діяльності, а з ними відповідно і бухгалтерський облік. А 
найголовніше - налагоджувалася підготовка відповідних кадрів. Безперечно, 
німецька бухгалтерська школа в нашому регіоні набула і самобутніх 
національних рис -- через підготовку кадрів, публікацію місцевих праць, 
інструкцій, статутів підприємств тощо. Автори і надалі будуть всесторонньо 
досліджувати історію формування української бухгалтерської науки і вносити 
свій скромний вклад для його удосконалення на сучасному етапі розвитку  
економіки України. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ЖИЛИЩНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Рассмотрены  этапы развития контроллинга в сфере жилищного строительства. 

Проанализированы основные особенности организации системы внутреннего контроля на 
коммунальном унитарном предприятии «Брестжилстрой». Разработаны практические 
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рекомендации по оценке выявленных отклонений при расчете показателей и степени их 
влияния на функционирование КУП «Брестжилстрой». Предложены практические 
рекомендаций по организации внутреннего контроля в системе контроллинга на 
строительном предприятии.  

Ключевые слова: контроллинг, внутренний контроль, служба контроллинга, 
бюджет продаж. 

 
Постановка проблемы. Жилищное строительство является одной из 

определяющих сфер деятельности Республики Беларусь в части социальной 
защищенности населения. Данная сфера является материалоемкой и 
предполагает наличие больших инвестиционных ресурсов. 

Деятельность предприятий строительной отрасли находится в поиске 
новых форм и методов организации производства, позволяющих обеспечивать 
как высокий уровень технологии, так и финансовых результатов. В настоящей 
статье рассмотрены вопросы внедрения на предприятии строительной сферы 
системы контроллинга. Это подтверждает актуальность исследования.  

Существенный вклад в разработку теоретических, методологических и 
организационных аспектов обеспечения управленческих решений в системе 
контроллинга внесли работы отечественных и зарубежных авторов: А. Дайле, 
Э. Майера, Р. Манна, Д. Хана, П. Хорвата, Г. Пича, П. Прайслера, X. Фольмута, 
С.Г. Фалько, Н.Г. Данилочкиной, A.M. Карминского, А.И. Шигаева, Ю.П. 
Анискина, O.A. Дедова, Л.В. Поповой и др.  

Постановка задачи. Автор определил в качестве задач исследования 
изучить основные особенности организации системы внутреннего контроля на 
коммунальном унитарном предприятии «Брестжилстрой», разработать 
практические рекомендации по оценке выявленных отклонений при расчете 
показателей и степени их влияния на функционирование КУП 
«Брестжилстрой». В качестве одной из задач является разработка  
рекомендаций по организации внутреннего контроля в системе контроллинга 
на строительном предприятии.  

Изложение основного материала исследования. Контроллинг можно 
определить как систему управления процессом достижения целей организации, 
интегрирующую учет, оперативное и стратегическое планирование и анализ, 
контроль затрат и результатов, маркетинг и принятие решений в единую 
систему управления предприятием. На сегодняшний день не существует 
однозначного определения понятия «контроллинг». Понятие «контроллинг» 
происходит от английского глагола to control – руководство, управление, 
контроль. В экономическом смысле это управление и наблюдение. Но 
поскольку эффективное управление и наблюдение невозможно без постановки 
целей и планирования мероприятий по реализации этих целей, то контроллинг 
содержит комплекс мер по планированию, управлению и наблюдению за 
деятельностью компании.  

В ходе проведенного теоретического исследования было определено, что 
организация системы контроллинга должна опираться на системный подход и 
общие принципы организации (контроллинга) на предприятии. Суть 
системного подхода к организации системы контроллинга на КУП 
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«Брестжилстрой» заключается в комплексном исследовании подсистем 
планирования, учета, анализа, контроля и регулирования  информационной 
системы и разработке их эффективной организации. 

Проведенный анализ экономических показателей деятельности КУП 
«Брестжилстрой» свидетельствует о положительной тенденции развития 
исследуемого предприятия. Однако, сопоставив плановые и фактические 
показатели, заметно существенное отклонение, которое может быть объяснимо 
либо отсутствием системы контроля, в нашем случае контроллинга, за 
прогнозируемыми показателями, либо необоснованным расчетом планируемых 
значений.  

Проанализировав основные экономические результатные показатели, 
было определено перевыполнение плана по прибыли от реализации на 163,55%, 
по чистой прибыли – на 227,94%. Фактическая рентабельность продаж, за счет 
значительного увеличения прибыли от реализации, превышает плановую 
рентабельность продаж на 10,38%. 

Для того, чтобы планируемые цели были достижимы и выполнимы, без 
ущерба других составляющих на предприятии, автором предлагается внедрить 
систему контроллинга на КУП «Брестжилстрой». 

Немаловажным является определение места контроллинга в 
организационной структуре управления КУП «Брестжилстрой». Создание 
системы контроллинга на КУП «Брестжилстрой» включает в себя вопросы 
организации службы контроллинга, определения ее места в организационной 
структуре предприятия, анализа информационных потоков и возможных 
вариантов внедрения контроллинга на КУП «Брестжилстрой». 

Для эффективной работы и четкого определения ответственности 
контроллеров на КУП «Брестжилстрой» необходимо создать специальное 
структурное подразделение – службу контроллинга. 

Служба контроллинга входит наряду с бухгалтерией, финансовым 
отделом, планово-экономическим отделом в состав финансово-экономических 
служб предприятия. Поскольку основная функция контроллинга на 
предприятии – анализ и управление затратами и прибылью, служба 
контроллинга должна иметь возможность получать всю необходимую ей 
информацию и претворять ее в рекомендации для принятия управленческих 
решений высшими руководителями КУП «Брестжилстрой». 

При создании службы контроллинга на КУП «Брестжилстрой» было 
учтено ряд требований. Служба контроллинга должна иметь возможность: 

– получать необходимую ей информацию из бухгалтерии, финансового 
отдела, планово-экономического отдела, службы сбыта и службы материально-
технического снабжения; 

– организовывать с помощью других экономических служб сбор 
дополнительной информации, требуемой ей для анализа и выводов, но не 
содержащейся в существующих документах финансово-экономических служб; 

– внедрять новые процедуры сбора аналитической информации на 
постоянной основе. Вопрос о выплате компенсации сотрудникам других служб 
за увеличение нагрузки должны решать руководители, для которых 
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предназначена информация службы контроллинга; 
– быстро доводить информацию до сведения высшего руководства 

предприятия. 
Служба контроллинга должна быть независимой от той или иной 

финансово-экономической службы. 
Как и любая финансово-экономическая служба, служба контроллинга 

в течение определенного периода становления устанавливает связи с другими 
службами и отделами, налаживает информационное сотрудничество; 
происходит более точное разделение функций.  

При внедрении системы контроллинга на предприятии автором 
предлагается создать службу контроллинга на КУП «Брестжилстрой» из 
четырех сотрудников (контроллеров): главного контроллера (начальник 
службы контроллинга), контроллера-куратора цехов, контроллера-специалиста 
по управленческому учету, контроллера-специалиста по информационным 
системам (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Состав службы контроллинга на КУП «Брестжилстрой» 
Примечание: собственная разработка 
 
Контроллер – куратор цехов – квалифицированный специалист, знакомый 

с организацией работы и проблемами всех цехов предприятия, понимающий 
суть работы и технологические аспекты работы каждого цеха. На эту 
должность целесообразно приглашать экономистов, экономистов планово-
экономического отдела, бухгалтерии, финансового отдела, службы маркетинга. 

Контроллер – специалист по информационным системам – 
квалифицированный специалист из отдела автоматизации, детально знающий 
документооборот на КУП «Брестжилстрой» и способный поставить задачу 
автоматизации контроллинговой работы.  

Сбор аналитической информации должен быть максимально 
автоматизирован, чтобы избежать искажений, ошибок и злоупотреблений. 
Поскольку алгоритм сбора информации и формы отчетности в службе 
контроллинга специфические, то целесообразно иметь в штате специалиста, 
который будет отвечать за автоматизацию контроллинговой работы, за то, 
чтобы в процессе автоматизации, которую ведет отдел автоматизации, 
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учитывались потребности службы контроллинга. Следующим этапом по 
созданию системы контроллинга на КУП «Брестжилстрой» является процесс 
внедрения оперативного контроллинга (рисунок 2). 

Построение модели оперативного контроллинга базируется на выделении 
центров ответственности и ответственных отделов, связующим звеном между 
которыми будет информационная система службы контроллинга. 

На КУП «Брестжилстрой» целесообразно выделить 4 центра 
ответственности: центр затрат, центр продаж, центр прибылей и центр 
инвестиций. 

Сбор данных по центру затрат возлагается на бухгалтерию, планово-
экономический отдел и отдел снабжения, которые передают информацию 
контролеру-специалисту по управленческому учету. В тоже время контролер-
куратор цехов, осуществляющий непосредственную связь с цехами, передает 
необходимые данные по материально-техническому снабжению, как в отдел 
снабжения, так и лицу, ответственному за технологическое оборудование цехов 
(главному инженеру). Распределение обязанностей по центру затрат позволит 
своевременно распознать причины и области возникновения дополнительных 
затрат, и как следствие, принять меры по их устранению как в разрезе 
материальных затрат, так и в разрезе непредвиденного ремонта, и связанной с 
ним остановки деятельности (производства). 

Сбор данных по центру продаж возлагается непосредственно на отдел 
маркетинга, которые в дальнейшем передаются контролеру-специалисту по 
управленческому учету. Данный специалист, в свою очередь, на основании 
имеющейся информации о продажах и планируемых расходах на КУП 
«Брестжилстрой», предает данные главному контролеру предприятия, который 
составляет бюджет продаж, бюджет прибылей и бюджет инвестиций, согласуя 
при этом свои действия с директором КУП «Брестжилстрой». 

Таким образом, резюмируя исследования. В настоящее время 
значительную роль играет то обстоятельство, что наша страна постепенно 
интегрируется в мировую экономику. Разработанная на данном этапе система 
учета для совместных предприятий базируется в основном на принципах, 
характерных для практики нашей страны, и лишь по форме приближена к 
западной. Ее дальнейшее совершенствование должно быть направлено на 
увеличение сопоставимости отечественных и мировых стандартов и принципов 
учета. Важность разработки такой системы определяется тем, что она должна 
служить базой создания системы учета и отчетности в условиях рыночной 
экономики. 

Одним из важнейших направлений развития теории и практики 
управления и совершенствования организации планирования, учета, контроля и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 
концепция контроллинга, реализация которой позволяет в нужные сроки и 
качественно предоставить необходимую информацию на различные уровни 
управления, изменив методы ее обработки на основе использования 
современной вычислительной техники. 
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Рис. 2.  Алгоритм построения модели оперативного контроллинга 
    Примечание: собственная разработка 

 
Инструментарий контроллинга служит на благо любому предприятию. 

Благодаря внедрению в функционирование бизнеса, многие хозяйствующие 
субъекты в настоящее время уменьшают свои затраты на производство и, как 
правило, в результате этого укрепляют позиции в своем сегменте рынка. 

В практической деятельности предприятий контроллинг затрагивает 
различные сферы управления предприятием. Он является набором методик, 
направленных на совершенствование деятельности предприятия. Контроллинг 
стимулирует высшее руководство думать в финансовых категориях 
и направляет усилия специалистов на повышение эффективности производства.  

В процессе исследования получены следующие научные результаты: 
1. Предложено следующее определение контроллинга: это система 

управления процессом достижения целей предприятия, интегрирующая учет, 
оперативное и стратегическое планирование и анализ, контроль затрат и 
результатов, маркетинг и принятие решений в единую систему управления 
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предприятием; 
2. Предложена методика формирования системы внутреннего контроля в 

системе контроллинга; 
3. Предложена методика оценки фактического состояния организации 

как объекта контроля и разработаны практические рекомендации по ее 
применению на примере КУП «Брестжилстрой». 

Выводы и предложения. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что основные положения, выводы и практические 
рекомендации ориентированы на использование контроллинга на строительных 
предприятиях и совершенствовании на этой основе информационного 
обеспечения управленческих процессов, а также составления необходимых 
положений, руководств и инструкций. 
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У статті визначено способи формування облікових оцінок у бухгалтерському обліку, 
вплив професійного судження на точність оцінки, розглянуто підходи науковців до 
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визначення змісту поняття «облікова оцінка», сформовано авторське бачення сутності цієї 
категорії, сформульована мета формування облікових оцінок, наведено перелік облікових 
оцінок, що застосовується в науковій літературі та нормативних документах з обліку. 

Ключові слова: облікова оцінка, фінансова звітність, точність оцінки, 
надійність інформації, професійне судження, попередня оцінка. 

 
Постановка проблеми. Реформування бухгалтерського обліку в Україні 

в контексті його наближення до світових облікових положень теорії та 
практики суттєво змінило усталені підходи до формування фінансової звітності 
суб’єктів підприємницької діяльності, і передусім, щодо оцінки її показників. 
Суттєвих змін зазнала  процедура визнання та трактування облікових оцінок у 
відповідності до концептуальних основ і принципів, які і надалі продовжують 
змінюватися і оновлюватися.  

Роль  облікових оцінок як складового чинника достовірності фінансової 
інформації і основного джерела прийняття управлінських рішень, динамічні 
зміни в нормативно-правовому полі  обумовлюють   потребу в подальших 
дослідженнях сутності облікових оцінок з метою удосконалення змісту 
облікової інформації, що надається користувачам.  
          Аналіз останніх джерел досліджень та публікацій. Проблеми 
організаційно – методологічних засад формування оцінок в системі 
бухгалтерського обліку ґрунтовно досліджені у працях відомих вітчизняних 
учених, зокрема, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, В.В. Сопко, Л.М. 
Кіндрацької, Ю.А. Кузьминського, Є.В. Мниха, С.Ф. Голова, М.Г.Чумаченка, 
Л.К. Сук, П.Л. Сук, Л.Г. Ловінської, Н.М. Малюги, І. Й. Яремко, Г.А. Ямборко, 
В.Г. Швець, Н.В. Чебанової, а також у працях світових науковців: Р. Адамса, Д. 
Александера, О. Аманта, Д. Блейка, Е.Райса, М.Ф.Ван Бреда, Д.Г. Шорта, Г.А. 
Велша, Л.А. Бернстайна, Б. Нідлза, Ж. Ришара, Е.С. Хендріксена, Я.В. 
Соколова, В.В. Ковальова, І.В. Аверчева.  
         Постановка завдання. Метою статті є систематизація нормативних та 
наукових підходів до трактування поняття «облікова оцінка»,  формулювання 
авторського визначення облікової категорії та  мети формування облікових  
оцінок. 

  Виклад основного матеріалу дослідження. Слід визнати, що у 
бухгалтерській звітності відображується загальна характеристика майнового і 
фінансового потенціалу компанії, яка необхідна і корисна при прийнятті рішень 
тактичного і стратегічного характеру. Саме при підготовці фінансової звітності 
завжди виникає бажання поліпшити оцінки, наведені у звітності. Автентичність 
оцінок економічному змісту показників фінансової звітності на звітну дату 
можливо при формуванні їх на ринкових умовах, оскільки при цьому 
знижується невизначеність результатів оцінки. При умові відсутності ринкових 
цін підприємство змушено використовує розрахункову справедливу вартість 
активів і зобов'язань та інші облікові оцінки, з врахуванням суттєвих обмежень 
надійності одержаних результатів. 

Важливо зрозуміти, що сформована на рахунках бухгалтерського обліку 
сума прибутку чи збитку відображає різноманітність оцінок, і тому вимагати 
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абсолютної точності неможливо. Насправді, бухгалтерія поєднує в собі точні 
записи і надійно обґрунтовані судження, але, як всякі обґрунтовані судження, 
вони часом втілюють в собі пристрасність, а часом і некомпетентність [1, с. 69]. 
Основні правила бухгалтерського обліку підпорядковані політичним і 
суб'єктивним впливам, впливу особливих інтересів і компромісів. Зразковий 
фінансовий звіт повинен давати сумлінне, чесне уявлення про минуле, але при 
цьому відповідати потребам користувачів, яких найбільше цікавить 
прогнозування майбутнього [2, с. 181]. Саме тому у бухгалтерському обліку 
застосовуються оціночні значення з використанням професійного судження на 
підставі надійної інформації. Відповідно,  професійне судження і оцінки 
суттєво впливають на показники фінансової звітності. Водночас необхідно 
зауважити, що це недостатньо усвідомлюється фахівцями бухгалтерського 
обліку, які часто манливо стверджують, що всі господарські операції є 
предметом точного і об'єктивного виміру, а бухгалтерські результати, 
відображені у фінансовій звітності, є точним відображенням подій звітного 
року. Водночас, аудитори підкреслюють абсолютну точність та істинність у 
своїй роботі.  

Професійні судження бухгалтерів і аудиторів не можуть гарантувати 
якість наданої фінансової інформації. Від менеджерів компанії та зовнішнього 
аудитора потрібні великі зусилля при перевірці звітності, оскільки неминуче 
виникає питання: як бути, коли у звітності крім реальних даних внаслідок 
судження окремих бухгалтерів, аудиторів або консультантів відображені 
суттєві «коригування», які істотно впливають на фінансовий результат 
діяльності компанії і показники, що розраховуються за даними звітності 
інвесторами та аналітиками. 

Зазначимо, що для користувачів фінансової звітності облікові оцінки 
проблематичні саме в силу своєї мінливості. І хоча облікова оцінка передбачає 
професійне судження, обґрунтоване найсвіжішою доступною на звітну дату 
інформацією, аудитори зазначають, що розрахункові оцінки враховують усі 
наявні факти та обставини, які змінюються з плином часу в міру зміни вказаних 
фактів та обставин або в міру придбання підприємством більшого досвіду та / 
або знань.  

Способи формування оцінок у бухгалтерському обліку наведені на рис.1. 
 

 
 
Рис.1. Способи формування оцінок в бухгалтерському обліку 
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Завдяки можливим варіаціям з оцінками виникають можливості суттєво 

змінювати показники фінансового стану і задекларованих раніше фінансових 
результатів підприємства. На таку очевидність звертає увагу В.В. Ковальов, 
вказуючи, що, маніпулюючи оцінками, можна, наприклад, або занизити 
майновий потенціал фірми, або невиправдано його завищити, можливо 
відобразити збиток, а можна продемонструвати прибуток; все залежить від 
цільового призначення проведення операції з оцінкою або переоцінкою [3, с. 
279]. 

Д. Александер відзначає поширене застосування оманливих підходів 
щодо облікових оцінок у звітності європейських підприємств, зазначаючи: «В 
результаті емпіричних досліджень встановлено, що останнім часом як метод 
управління показниками прибутку зміна облікових оцінок поширеніша, ніж 
зміни в обліковій політиці, оскільки це більш дешевий і менш прозорий метод» 
[4, с. 508]. Водночас, критики звинувачують, що бухгалтерські зміни 
зменшують корисність та довіру до фінансових звітів при прийнятті рішень, 
тому що зміни впливають на суму прибутку, але не на вартість фірми. 

Облікові оцінки, по суті, є об'єктом можливої неточності й вимагають 
періодичного перегляду при тривалому застосуванні та формуванні показників 
фінансової звітності, які відображають найактуальнішу інформацію. У 
відповідності з П(с)БО  6 облікова оцінка - це попередня оцінка, яка 
використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між 
відповідними звітними періодами [5, с. 68]. 

Дефініція облікової оцінки, по-перше, концентрується на оцінках 
прибутку і збитку, по-друге, узгоджує поточні і майбутні звітні періоди. Про це, 
як зазначають аудитори Ернст енд Янг, свідчить «попередній» характер 
облікової оцінки, адже для визначення балансової вартості активів і зобов'язань 
на звітну дату необхідно оцінити вплив невизначених майбутніх подій [6, с. 
229]. 

У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку використовується 
термін «облікова оцінка» без чіткого визначення, а згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту: облікова оцінка - це приблизна монетарна сума за 
відсутності точного значення величини вимірювання [7]. 

Роль і значення облікової оцінки розкрито у МСБО 8, зокрема, зміна в 
обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу чи зобов'язання 
або суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки  
поточного статусу та очікуваних майбутніх вигід та обов'язків, пов'язаних з 
активами та зобов'язаннями. У концептуальних основах національних 
стандартів Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, США наведено аналогічні 
тлумачення.  

На жаль, немає жодної кількісної підстави для визначення складових 
"прийнятної оцінки", яка знаходиться у площині суб'єктивного судження та 
використовується для визнання показників бухгалтерського обліку. М.В. 
Родченко, В.М.Євсєєв, [8] застосовуючи термін «віртуальні коригування», 
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наголошують, що облікові оцінки формуються з урахуванням професійного 
судження менеджерів і бухгалтерів компанії. 

У науковій літературі визначення облікових оцінок узгоджується з 
термінологією національних стандартів. Зарубіжні вчені – економісти Т.Р. 
Дукман, Р.Е. Дьюкес, С.Дж. Девіс досліджують не визначення облікової оцінки, 
а вплив змін облікових оцінок, як перехід від одних припущень чесних намірів 
до інших, які обґрунтовані новою інформацією або умовами [9, с. 1347]. Такого 
підходу дотримуються М.Л. Пятов, Н.В. Генералова [10], які характеризують, 
по-перше, лише зміну бухгалтерських (облікових) оцінок, застосовуючи 
додатково крім вартості активів та зобов'язань вартість капіталу, суми доходів 
та витрат компанії внаслідок перегляду їх поточної інтерпретації як елементів 
фінансового стану компанії та очікуваних майбутніх притоків (відтоків) 
економічних вигод. В обліковій системі показники доходів і витрат 
узгоджуються з оцінками активів і пасивів. Тому визначення суми доходів і 
витрат у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) впливає 
відповідно на оцінку активів і пасивів в балансі і навпаки. 

Для відображення суті попередніх оцінок пропонуємо визначення: 
облікова оцінка - це результат професійного судження стосовно вірогідного 
розрахунку активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат або їх характеристик 
та властивостей через невизначеність існуючих умов чи майбутніх очікувань 
при неможливості їх точного визначення. 

 Метою формування облікових оцінок є відображення професійних 
суджень та припущень на підставі доступної в конкретний момент часу 
інформації. Припущення обґрунтовуються особисто запланованими намірами 
менеджменту підприємства, наприклад, визначення терміну корисного 
використання, або з позиції відповідності процедури очікуванням користувачів 
фінансової звітності, наприклад, припущення гіпотетичної операції між 
обізнаними зацікавленими сторонами в процесі звичайної операції. 

У наукових працях та нормативно-правових актах застосовуються різні 
терміни щодо облікових оцінок, зокрема: бухгалтерська оцінка [10], 
«віртуальне коригування» [8], розрахункова оцінка [11, с. 60], переоцінка 
величин, оцінюване значення, судження керівництва [1, с. 59], суб’єктивні 
оцінки, умовні оцінки [12, с. 30], прогнозні оцінки [13, с. 145]. 

Термін «облікова оцінка» застосовується не лише для визначення сум, які 
точно визначити неможливо, у науковій літературі їм надається інше значення. 
А.М. Андросов, Е.В. Вікулова під обліковою оцінкою розуміють вартість 
запасів і виробничого обладнання, яка повинна бути надаватися у якості нового 
об’єкту активів [14, с. 25, 27]. 

Найбільш повний склад облікових оцінок наведено у роботах зарубіжних 
авторів. Фінансові аналітики, наприклад, Л.А. Бернстайн [12, с. 30] вважає, що 
використання умовних оцінок впливає на зміну значень таких показників, як: 
сума і час інкасування дебіторської заборгованості, очікувані ціни та обсяг 
реалізації за видами товарів, термін служби і ліквідаційну вартість основних 
засобів, очікувані (гарантовані) вимоги, витрати, необхідні для виконання 
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довгострокових контрактів, податкові виплати, резервування втрат, що 
вимірюються. 

Т.Р. Дукман, Р.Є. Дьюкес, С.Дж. Девіс до облікових оцінок відносять 
суми визначених безнадійних боргів, встановлені терміни корисного 
використання та ліквідаційну вартість основних засобів, показники для 
розрахунку пенсій, зокрема, періодичність смертності [9, с. 1363]. 

Ф. Арт ототожнює облікові оцінки з розрахунковими значеннями обліку 
умовних активів і зобов'язань, виокремлюючи резерви по безнадійних боргах, 
резерв на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування відпущеної готової 
продукції; облік винагород працівникам і пенсійних планів, зокрема, 
розрахунок середньої тривалості життя працівників із застосуванням актуарних 
методів; дохід за вартістю робіт будівельних контрактів по мірі їх завершеності. 
Крім цього, значна частина фінансової інформації в проміжній фінансовій 
звітності має проміжний характер, тому частину показників доводиться 
визначати розрахунковим шляхом [15]. 

Але виділення категорії безнадійних боргів до складу облікових оцінок 
має дискусійний характер. Згідно з П(с)БО така дебіторська заборгованість 
підлягає списанню. Подальше відновлення можливе тільки через виправлення 
помилки з коригуванням або нерозподіленого прибутку на початок року, якщо 
коректується операція минулих звітних періодів або методом сторно, якщо 
безнадійні борги були списані на витрати поточного періоду. 

І.В. Аверчев [16, с. 38] наводить такий перелік облікових оцінок: 
визначення справедливої вартості цінних паперів; вибір оптимальної моделі 
поглинання економічних вигод від амортизованих активів (тобто, схеми 
нарахування амортизації в тому чи іншому випадку); амортизованої та 
ліквідаційної вартості основних засобів; оцінка цінності від використання 
(експлуатаційної цінності) довгострокових активів; оцінка потенційних втрат, 
пов'язаних з арбітражними процесами; оцінка суми нарахувань за видатками, 
здійсненими у поточному періоді, але не підтвердженими документально на 
дату звітності; оцінка авансів і передплат за податками і зборами. 

М.Л. Пятов, Н.В. Генералова [10] приводять приклади відображення 
статей звітності із застосуванням облікових оцінок: активи, що амортизуються 
(термін корисної служби, ліквідаційна вартість), запаси (оцінені за чистою 
реалізаційною вартістю), дебіторська заборгованість (з врахуванням термінів 
погашення і суми безнадійних та сумнівних боргів), резерви (сума яких завжди 
розрахункова). 

М.В. Родченко вважає, що причини коригування показників фінансової 
звітності доречно класифікувати на дві категорії: реальне коригування і 
"віртуальне" коригування. "Віртуальне" коригування - це переоцінка основних 
засобів, вплив інфляції на активи та їх знецінення, амортизована вартість 
фінансових інструментів, відкладені податкові зобов'язання, суми сформованих 
резервів [8]. Н.В. Чебанова [17] крім типових облікових оцінок, які 
регламентовані національними стандартами бухгалтерського обліку, аналізує 
таку облікову оцінку як норматив розподілу витрат. 
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Рада з бухгалтерського обліку Канади в документі для обговорення 
Основи вимірювань для фінансового обліку відзначає, що є багато прикладів 
істотної невизначеності оцінки у фінансовому обліку, включаючи: а) поточну 
вартість оцінки зобов'язань під спірним судовим процесом, б) розрахунки 
майбутнього зростання заробітної плати в оцінці поточної величини зарплати, 
яка визначена для виплат пенсій, в) обчислення плинності і мінливості 
параметрів, на яких засновані оцінки справедливої вартості при виборі покупки 
або продажу активу, коли той актив не обертається на активному ринку [18, с. 
71,72]. 

Сфера застосування облікових оцінок у більшості авторів має виражену 
сталість і охоплює приклади облікових оцінок, відображених у МСФЗ. Згідно з 
МСБО 8 до облікових оцінок відноситься визначення суми безнадійних боргів, 
знецінення запасів, справедлива вартість фінансових активів або фінансових та 
гарантійних зобов'язань [19]. 

При дослідженні облікових оцінок дійшли висновку, що їх визнання в 
бухгалтерському обліку можливе прямим чи альтернативним способом. 
Альтернативний спосіб розрахунку облікових оцінок узгоджується з вибором 
можливих варіантів з врахуванням різних припущень, прогнозних результатів і 
фахових рішень щодо найбільш вірогідного результату. Саме з причин 
невизначеності, яка характерна для господарської діяльності, показники 
фінансових звітів оцінити точно неможливо, лише попередньо. Попередня 
оцінка враховує судження, яке базується на останній наявній достовірній 
інформації. 

Висновки з проведеного дослідження. Процес формування облікової 
інформації узгоджується з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з 
врахуванням тлумачень, положень, які використовуються при відображенні і 
оцінці господарської діяльності підприємств.  

Обсяг і надійність інформації, доступної менеджменту при формуванні 
облікових оцінок, має високу міру невизначеності, яка впливає на ступінь 
точності облікових оцінок при їх розрахунку.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
 
 У статті доведено необхідність застосування в управлінні діяльністю суб’єктів 

господарювання методичного інструментарію прогнозування. Наведено авторську позицію 
щодо використання економетричних моделей для прогнозування результатів діяльності 
підприємства і визначено умови їх побудови. Обґрунтовано переваги регресійних моделей і 
послідовність прогнозування на їх основі. Розглянуті методи відбору чинників, що найбільш 
суттєво пливають на результативний показник, і вибору найкращої моделі прогнозування. 

Ключові слова: підприємство, діяльність, результат, прогнозування, метод, 
економетрична модель, рівняння регресії. 

 
Постановка проблеми. Запорукою успішної інтеграції України до 

світового господарства є не лише здатність вітчизняних підприємств 
виготовляти та реалізовувати продукцію, яка відповідає вимогам світового 
ринку за ціною, якістю і рівнем сервісу, але й докорінне вдосконалення 
існуючих на цих підприємствах систем управління. Останнє потребує 
вирішення питань, пов’язаних із реформуванням традиційних та пошуком 
нових більш ефективних методів та інструментів управління, які б 
забезпечували обґрунтування і прийняття рішень щодо результативності 
господарювання, фінансової незалежності і сталого економічного розвитку 
підприємства. Одним із таких інструментів, на наш погляд, є прогнозування. 
Саме прогноз надає ймовірнісне припущення про можливий стан об’єкта в 
майбутньому на основі всебічного аналізу та вивчення тенденцій його розвитку 
в умовах дії об’єктивних законів, дозволяє уникнути помилкових рішень і 
запобігти небажаним подіям. Відтак, для будь-якого підприємства в умовах 
невизначеності і динамічності бізнес-середовища нагальною потребою є 
застосування методів прогнозування, які дозволяють об’єктивно визначати 
параметри економічного розвитку і найбільш ефективно обґрунтовувати 
управлінські рішення щодо їх досягнення. 

Постановка завдання. Вагомий внесок у розвиток теоретико-
методологічних засад прогнозування внесли провідні вітчизняні вчені-
економісти: Г.М. Азаренкова [1], П.І. Бідюк [2], А.А. Ганчук [3], В.М. Геєць [8], 
Б.Є. Грабовецький [5], Т.С. Клебанова [6], Т.В. Матвієнко [7],  
О.С. Сенишин [9], В. Снитюк [10], І. . Чугунов [11] та ін. [4; 12]. Здобутком цих 
науковців є дослідження різноманітних методів прогнозування, визначення їх 
переваг та недоліків, можливостей застосування в практичній діяльності 
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суб’єктів господарювання. Проте потребує розгляду питання застосування до 
прогнозу результатів діяльності підприємства методів, в основі яких лежать 
економетричні моделі, оскільки вони дозволяють отримати прогноз досить 
високої точності.  

Метою статті є дослідження методологічних аспектів і розробка 
практичних рекомендацій щодо прогнозування результатів діяльності 
підприємства на основі економетричних моделей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Прогнозування є важливим 
етапом обґрунтування прийняття управлінських рішень, що передбачає 
розробку прогнозів із застосуванням різних методів. Під методами 
прогнозування варто розуміти сукупність прийомів і способів мислення, що 
дозволяють на основі аналізу ретроспективних даних, екзогенних (зовнішніх) і 
ендогенних (внутрішніх) зв'язків об'єкта прогнозування, а також їхніх змін у 
рамках розглянутого явища і процесу вивести судження певної вірогідності 
відносно майбутнього розвитку об'єкта [4]. 

Правильно обраний метод прогнозування забезпечує ефективність 
прогнозу, його найсуттєвішу функціональну повноту і реальність, а також 
мінімальні витрати часу і матеріальних ресурсів на здійснення прогнозних 
розрахунків. На вибір методу прогнозування впливають:  

– сутність явища, яке підлягає прогнозуванню;  
– динамічні характеристики об'єкта прогнозування і ринкового 

середовища;  
– вигляд і характер інформації, яка досліджується;  
– етап або фаза життєвого циклу ринку, галузі, продукту;  
– тип управління підприємством;  
– вимоги до результатів прогнозування. 
Дослідження показали, що в арсеналі прогностичної науки налічується 

більше 150 методів прогнозування, проте серед науковців не існує єдиної думки 
щодо їх класифікації та умов використання. Відмінності існують не лише у 
переліку класифікаційних ознак, а й у складі методів, які входять до тієї чи 
іншої групи. Найбільше відрізняється склад груп методів прогнозування за 
ознакою «ступінь формалізації», згідно з якою одні економісти [1, 6, 8] 
пропонують всі методи поділяти на інтуїтивні (індивідуальні і колективні 
експертні оцінки), формалізовані (методи прогнозної екстраполяції та методи 
моделювання) та комбіновані, а інші [3], окрім наведених груп, виокремлюють 
групу математичних моделей і методів (факторний аналіз, спектральний аналіз, 
методи інтерполяції та інші методи, які являють собою композицію базових 
методів). На наш погляд, математичні моделі і методи, неможна вважати 
окремою групою методів прогнозування, оскільки значна кількість 
формалізованих методів передбачає використання математичних, а саме 
економетричних моделей, які дають змогу виявити особливості 
функціонування економічного об'єкта і на основі цього передбачати майбутню 
його поведінку у разі зміни будь-яких параметрів.  
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Економетричні моделі є стохастичними, а отже, кількісно описують 
кореляційний зв’язок між економічними величинами. Для побудови 
економетричної моделі необхідно: 

1) мати достатньо велику сукупність спостережень вихідних даних; 
2) забезпечити однорідність сукупності спостережень; 
3) забезпечити точність вихідних даних. 
Серед економетричних моделей особливої уваги заслуговують регресійні 

моделі, які мають такі переваги:  
− аналітично відображають взаємозв’язки між результативним 

показником та чинниками, що досліджуються;  
− дозволяють кількісно оцінити ступінь впливу окремих чинників на 

результативний показник;  
− дають можливість отримати вірогідні результати прогнозування як для 

складної динаміки розвитку досліджуваного об'єкта (результативного 
показника), так і для складного зв’язку між змінними (чинниками);  

– порівняно просто реалізуються в умовах широкого використання 
інформаційних технологій.  

Прогнозування на основі регресійних моделей пропонується здійснювати 
в наступній послідовності:  

1) Відбір чинників, що найбільше впливають на досліджуваний показник, 
та розробка логіко-інформаційної схеми прогнозу.  

2) Вибір форми зв’язку між прогнозованим показником та відібраними 
чинниками.  

3) Побудова економетричної моделі, тобто рівняння регресії або системи 
рівнянь і тотожностей, які пов’язуют відібрані змінні. Особливо слід зважати на 
випередження та запізнення впливу змінних у рівняннях, а також на змінні, що 
містять інформацію про перспективу на майбутнє.  

4) Оцінювання параметрів регресійної моделі.  
5) Перевірка якості побудованої моделі, яка передбачає, передусім, її 

відповідність досліджуваному економічному процесу, а також адекватність, 
точність і прогнозову спроможність.  

6) Використання знайденої прийнятної моделі для прогнозу. 
З огляду на це технологію застосування такого інструментарію 

прогнозування як економетричні моделі, зокрема регресійні, можна поділити на 
дві частини: 

І – побудова прогностичної моделі, яка відповідає необхідним умовам; 
ІІ – складання прогнозу на основі використання побудованої моделі. 
Побудова економетричної моделі базується на єдності двох аспектів – 

теоретичного, якісного аналізу та аналізу емпіричної інформації. 
Прогностична модель може мати вигляд рівняння: 
– парної регресії:  

y = a0 + a1x1,      (1) 
– множинної регресії: 

y = a0 + a1x1 + a2x2 +… + aпxп,    (2) 
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де у – залежна (ендогенна) змінна (результативний показник); 
x1, x2, …, xп – незалежні (екзогенні) змінні (чинники). 
 
Для знаходження параметрів цих моделей a0, a1, ... і т.д. використовують 

метод найменших квадратів, який дозволяє розрахувати їх таким чином, щоб 
сума квадратів відхилень (помилок) функції регресії й вхідних точок була 
мінімальною. 

При побудові регресійного рівняння виникає питання відбору чинників, 
що найбільш суттєво пливають на результативний показник, і вибору 
найкращої моделі прогнозування. Для розв’язання даної проблеми доцільним є 
застосування одного із описаних нижче методів. 

1. Метод усіх можливих регресійних рівнянь – передбачає побудову 
моделей, які містять усі можливі комбінації впливових чинників. Тобто, якщо 
розглядається m чинників, то досліджується 2m моделей, які порівнюються між 
собою за значеннями коефіцієнта детермінації та величиною стандартної 
похибки рівняння. Даний метод дає змогу дослідити всі можливі моделі, однак 
при великій кількості чинників він стає неприйнятний. 

2. Метод виключень – базується на дослідженні часткових F-критеріїв, які 
дають змогу встановлювати статистичну значимість співвідношення між 
залишками моделі з найбільшою кількістю чинників і залишками моделі з 
одним вилученим чинником. Якщо для деякого вилученого чинника таке 
співвідношення не є значущим (приймається нульова гіпотеза), то він до моделі 
не повертається. Таке дослідження проводиться також для рівняння з меншою 
кількістю чинників, але з більшим числом ступенів свободи. 

3. Покроковий регресійний метод діє у зворотному порядку порівняно з 
попереднім методом, тобто до моделі послідовно вносяться чинники, що мають 
найбільший коефіцієнт кореляції із залежною змінною. Модель аналізується за 
значеннями коефіцієнта детермінації та частковими F-критеріями. Чинники, що 
не задовольняють критеріям, з моделі вилучаються. Процес припиняється, якщо 
жоден з чинників рівняння вилучити не вдається, а новий претендент на 
включення не відповідає частковому F-критерію. На практиці цей метод є 
найпоширенішим [2, 4, 6]. 

На особливу увагу заслуговує перевірка гіпотез про наявність 
мультиколінеарності, автокореляції та гетероскедастичності. Перевірку на 
гетероскедастичність пропонується здійснювати на основі тесту Глейзера, 
оскільки даний підхід є найбільш простим і точним [7, 9]. Наявність 
автокореляції залишків дозволить визначити  критерій Дарбіна-Уотсона. У разі 
порушення базових вимог до багатофакторних регресійних моделей 
відбуваються викривлення результатів прогнозування, а отже необхідно знати 
шляхи їх усунення (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Порушення вимог до регресійної моделі та їх усунення 

 
Порушення Наслідки Шляхи усунення 

Мультиколінеарність 
– наявність у 
багатофакторній 
регресійній моделі 
двох або більше 
незалежних змінних 
пов'язаних між 
собою лінійною 
залежністю  

Призводить до зміщення оцінок 
параметрів моделі, які 
розраховуються за методом 
найменших квадратів, збільшення 
дисперсії та коваріації оцінок 
параметрів, обчислених за методом 
найменших квадратів, збільшення 
довірчого інтервалу (оскільки 
збільшується середній квадрат 
відхилення параметрів). 

1) Вилучення змінної 
(змінних). 
2) Застосовуються методи 
перетворення 
пояснювальних змінних: 
• використання відносних 
значень змінних (темпи 
зростання, темпи приросту); 
• використання відхилень 
від середніх значень 
змінних; 
• нормалізація змінних. 

Автокореляція –
взаємозв’язок 
послідовних 
елементів часового 
ряду даних. 

Якщо існує кореляція (залежність) 
між послідовними значеннями 
деякої незалежної змінної, то 
спостерігатиметься й кореляція 
послідовних значень залишків, так 
звані лагові затримки 
(запізнювання) в економічних 
процесах. 

1) Введення в модель 
фактора часу. 
2) Перехід до темпових або 
відносних показників. 
3) Включення до моделі 
неврахованих чинників. 
4) Побудова авторегресій-
них рівнянь. 

Гетероскедастичність 
– це явище, при 
якому дисперсія 
залишків є 
величиною змінною 

Оцінки параметрів моделі МНК 
будуть незміщеними, 
обґрунтованими, але 
неефективними. 

Застосовується 
узагальнений метод 
найменших квадратів 

 
 Для зручності використання регресійної моделі при прогнозуванні 

результатів діяльності підприємства пропонується доповнити її функціями, які 
б дозволяли екстраполювати тенденції розвитку основних показників, які 
входять до моделі. Результати прогнозних розрахунків можуть бути подані у 
вигляді точкового прогнозу або довірчого інтервалу, який залежить від 
стандартної помилки оцінки прогнозованого показника, часу попередження 
прогнозу, кількості рівнів у часовому ряді і рівня значущості прогнозу. 

Якість прогнозних розрахунків оцінюється з використанням сукупності 
абсолютних, порівняльних та якісних показників, які дають можливість 
перевірити їх точність та обґрунтованість. Найбільш поширеним є 
ретроспективне оцінювання прогнозу, тобто оцінювання прогнозу для 
минулого часу.  Для цього вихідна інформація поділяється на дві частини, одна 
з яких охоплює більш ранні дані, а інша − більш пізні. За допомогою даних 
першої групи (ретроспекції) оцінюються параметри моделі прогнозу, а дані 
другої групи розглядаються як фактичні дані прогнозованого показника. 
Отримана ретроспективно помилка прогнозу якоюсь мірою характеризує 
точність застосовуваної методики прогнозування. 
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Висновки з проведеного дослідження. Вище викладене доводить, що 
економетричні моделі є зручним інструментом прогнозування, який дозволяє 
забезпечити ефективність прогнозу, його повноту і реальність передусім за 
рахунок збільшення розмірності моделі, деталізації економічних зв’язків між 
досліджуваними показниками, полегшення обробки великих масивів 
інформації, оцінювання різних сценаріїв і альтернативних варіантів розвитку, 
одержання внутрішньо погоджених прогнозів. Разом з тим,  вони не дозволяють 
своєчасно розпізнавати зміни тенденцій розвитку соціально-економічних 
факторів, оскільки в цих моделях припускається, що інституції (закони, ділова 
практика, економічна політика тощо) залишаються незмінними в часі, або ж 
їхні зміни контролюються. Перспективним і найбільш вірогідним 
інструментарієм прогнозування результатів діяльності підприємства, на наш 
погляд, є метод нейронних мереж, який дозволяє в процесі прогнозування 
вивчити залежність змінної від великої кількості незалежних факторів з огляду 
на їх динаміку, а також врахувати в прогнозі різноманітні сезонні коливання 
цієї змінної та визначити вплив тренду. Саме ці питання і будуть предметом 
наших подальших наукових досліджень. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: НОВЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Предложено развитие анализа безубыточности деятельности строительных 

организаций. Уточнено экономическое содержание понятия «безубыточность 
деятельности строительных организаций». Введен новый признак классификации 
строительных организаций – в зависимости от скорости возмещения ими годовых 
постоянных затрат. Последний позволяет обосновывать целесообразность выбора 
наиболее эффективного подрядчика на основе ранжирования строительных организаций в 
соответствии с предложенной классификацией, принимать грамотные управленческие 
решения заказчикам по оценке эффективности инвестиций в строительство. 

Ключевые слова: инвестор, эффективность, классификационный признак, 
строительные организации, срок возмещения, постоянные затраты. 

 
Постановка проблемы. Переход к рыночным условиям хозяйствования 

– обязательному проведению подрядных торгов и переговоров на 
строительство объектов недвижимости, с одной стороны упростил инвесторам-
заказчикам задачу выбора подрядчика, предлагающего оферту по критерию 
самой дешевой цены и надлежащего качества, с другой стороны задача по 
выбору самого эффективно функционирующего из них остается достаточно 
сложной. 

В этой связи в целях привлечения капитальных вложений инвесторов 
строительные организации вынуждены брать на вооружение новые подходы к 
управлению затратами и результатами своей деятельности. 

Представляется, что проблема может быть решена посредством развития 
теоретико-методологических основ и выработки практических рекомендаций 
по формированию эффективной системы управления затратами и прибылью, 
адаптированной к условиям функционирования строительных предприятий, 
способной сделать прозрачным процесс управления для достижения 
запланированных результатов как для руководителей менеджеров 
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строительных организаций так и для инвесторов (заказчиков), вкладывающих 
большие капитальные вложения в строительство объектов. 

Создание аналитических инструментов и их комплексное применение в 
процессе управления затратами и прибылью строительной организации 
является важной задачей для заинтересованных пользователей. 

Одним из самых известных и эффективных инструментов управления 
затратами и прибылью является анализ безубыточности. 

Актуальность анализа безубыточности (CVP-анализа от английского 
термина “Cost-Volume-Profit анализ”, т.е. совместного анализа издержек, 
объемов реализации и прибыли), отслеживающего зависимость финансовых 
результатов бизнеса от издержек и объемов производства (сбыта) обусловлена 
его полезностью и эффективностью при принятии рациональных 
управленческих решений. Это мощный инструмент оперативного и 
стратегического планирования и управления на предприятии, он является 
одной из важных составляющих оценки прибыльности деятельности 
предприятия абсолютно для всех отраслей промышленности, в том числе для 
строительных организаций.  

Анализ последних источников исследований и публикаций. 
Проблемы роли и значения анализа безубыточности в реализации 
эффективного управления прибылью предприятия постоянно поднимались и во 
многом решены в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

Среди отечественных и зарубежных ученых наибольший вклад в 
разработку теории и практики CVP-анализа внесли: И.А. Бланк, В.Н. Вяткин, 
Д.Д. Хэмптон, А.Ю. Казак, П.В. Лебедев, В.П. Савчук, Г.В. Савицкая, О.И. 
Волков, В.К. Скляренко, Е.С. Стоянова, М.А. Вахрушина, Ч. Хорнгрен, Г. 
Фостер, К. Друри, Д. Хан, Х.Й. Фольмут, Р. Манн, Э. Майер, Ю. В. Богатин, 
В.А. Швандар, Е. В. Невешкина и др. 

Цель статьи. На основе развития анализа безубыточности деятельности 
строительных организаций ввести новый классификационный признак – 
скорость возмещения годовых постоянных затрат строительными 
организациями для их ранжирования, позволяющего инвесторам осуществлять 
выбор наиболее эффективного подрядчика. 

Изложение основного материала исследования. Необходимость 
анализа безубыточности для предприятий строительной отрасли обусловлена 
обязательным проведением подрядных торгов на получение права на 
строительство конкретного объекта. Этот уровень цены объективно можно 
определить с помощью действенных методик анализа безубыточности 
деятельности строительных организаций. 

Следует отметить, что в научной литературе анализ безубыточности 
изложен в привязке к отраслям промышленности, в то время как прикладных 
исследований, учитывающих и раскрывающих специфику проведения анализа 
безубыточности для строительных организаций, практически нет.  

Сложность решения данной проблемы заключается в самой специфике 
функционирования строительных предприятий, наличии существенных 
особенностей в строительной отрасли. Однако наличие существенных 
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особенностей и специфики функционирования строительных предприятий 
делает невозможным применение традиционного анализа безубыточности, 
разработанного для предприятий промышленности.  

Поскольку реальные условия функционирования строительных 
организаций предполагают необходимость учета следующих особенностей: во-
первых, длительный характер строительства объектов (сроки возведения 
строительных объектов измеряются годами), в то время как традиционный 
анализ безубыточности рассчитан лишь на краткосрочный период времени; во-
вторых, одновременно возводимые организацией объекты строительства имеют 
разные сроки начала и окончания работ в течение года; в-третьих, в реализации 
объектов, как правило, участвуют несколько строительных участков (бригад), 
которые оказывают непосредственное влияние на эффективное выполнение 
строительно-монтажных работ на объекте, а, следовательно, на финансовый 
результат строительной организации [1]. 

Учет перечисленных особенностей, а также исследование проблемы 
проведения анализа безубыточности строительными организациями отразился 
в ряде исследований автора [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] таких как «Теоретические 
аспекты анализа безубыточности строительного производства» [1], «Анализ 
безубыточности строительного производства: сущность, особенности 
проведения»[2], «Методика анализа безубыточности для организаций 
строительной отрасли» [3], «Методика анализа безубыточности объектов 
строительства» [4], «Выявление и систематизация особенностей строительного 
производства» [5], «Методика анализа и планирования безубыточного объема 
строительно-монтажных работ строительной организации» [6], 
«Совершенствование анализа безубыточности строительных организаций в 
контексте современного законодательства» [7], в соавторстве с А.В. Капусто 
«Обобщение теории и практики при проведении анализа безубыточности в 
строительстве» [8]. 

На основе проведенных исследований дано авторское определение 
безубыточности деятельности строительных организаций, которое 
представляет собой такой объем строительно-монтажных работ в стоимостном 
выражении, которого было бы достаточно для возмещения годовых постоянных 
затрат организации в полном объеме, а прибыль равна нулю.  

В данной работе предлагается развитие анализа безубыточности 
строительных организаций на основе ранжирования строительных организаций 
по впервые введенному признаку классификации – срок возмещения годовых 
постоянных затрат. 

При этом одно из важных мест в построении методологии управления 
принадлежит классификации, как инструменту, способствующему системной 
структуризации и упорядочению изучаемого предмета исследования, 
раскрывающему его с определенной стороны для целей исследования. В 
данном случае предметом исследования является поиск новых аналитических 
показателей, способствующих выбору эффективного подрядчика. 

В целях решения поставленной задачи предлагается на основе развития 
анализа безубыточности деятельности строительных организаций ввести новый 
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классификационный признак – скорость возмещения годовых постоянных 
затрат строительными организациями для их ранжирования, позволяющего 
инвесторам осуществлять выбор наиболее эффективного подрядчика. 

Введение указанного признака классификации стало возможным  на 
основе развития проводимых автором исследований, связанных с изучением 
анализа безубыточности деятельности строительных организаций. 

Важнейшей задачей, стоящей перед менеджерами строительных 
организаций, является прогнозирование периода времени в течение которого 
произойдет возмещение постоянных затрат в полном объеме, т.е.  периода 
времени в течение которого достигается безубыточность.  

В этом случае указанная задача может быть сформулирована следующим 
образом: определить тот момент времени, начиная с которого можно считать, 
что конкретная организация за счет суммы покрытия 1 (сумма покрытия 1 – 
разница выручки от реализации работ и переменных затрат) возмещена 
причитающаяся к погашению в отчетном году сумма годовых постоянных 
затрат. При этом до наступления данного момента прибыль полагаем равной 
нулю, т. е. вся сумма покрытия 1, рассчитанная по конкретному объекту, будет 
направлена на погашение годовых постоянных затрат. 

Срок возмещения годовых постоянных затрат представляет собой такой 
период времени, по истечении которого организация начинает зарабатывать 
прибыль, другими словами – за какой период времени организация возместит 
сумму ее годовых постоянных затрат в полном объеме. 

Другими словами практический интерес представляет период, по 
истечении которого строительные организации смогут возместить свои 
постоянные затраты в полном объеме, а следовательно, найти тот срок по 
истечении которого организация начнет зарабатывать прибыль. 

На основании вышеизложенного можно ввести новый 
классификационный признак – срок возмещения годовых постоянных затрат 
строительной организацией, в соответствии с которым предлагается делить 
строительные организации на быстро возмещающие, средне возмещающие, 
медленно возмещающие и не возмещающие свои постоянные затраты в 
отчетном году. На основе анализа деятельности строительных организаций 
установлено время, в течение которого строительная организация может 
возместить свои постоянные затраты. Временной лаг в течении которого 
оценивается предлагаемый показатель соответствует одному году (таблица 1). 
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Таблица 1  
Классификация строительных организаций по сроку окупаемости 

ими постоянных затрат 
Признак классификации Вид строительной 

организации 
Срок, в течение которого 
строительная организация 

возмещает годовые 
постоянные затраты в 

полном объеме 
Быстро возмещающие 1-4 месяца 
Средне возмещающие 5-7 месяцев 

Медленно возмещающие 8-12 месяцев 

В зависимости от срока 
возмещениягодовых 
постоянных затрат 

организацией Невозмещающие Более 12 месяцев 
Источник: разработка автора 
 
Согласно предложенной классификации в таблице 1 быстро 

возмещающей свои годовые постоянные затраты является строительная 
организация, которая в течение периода, равного от одного до четырех месяцев 
за счет сумм покрытия 1 сможет возместить свои годовые постоянные затраты 
в полном объеме. Средневозмещающей  - в течение периода от пяти до семи 
месяцев соответственно. Не возмещающей свои годовые постоянные затраты 
является та организация, которая в течение календарного года не смогла 
возместить годовые постоянные затраты, а, следовательно, получила убыток. 

Выводы из проведенного исследования. Таким образом, предложенная 
впервые классификация строительных организаций по признаку – срок 
возмещения годовых постоянных затрат позволит высшему руководству и 
менеджерам строительной организации, с одной стороны: 

 четко понимать за какой период времени их организация сможет 
возместить свои постоянные расходы, а значит иметь 
представление о том, с какого периода времени она начнет 
получать прибыль; 

 проводить ретроспективный и текущий анализ эффективности 
деятельности строительных участков и организации в целом на 
основе предложенных показателей возмещения 
общепроизводственных расходов участками;  

 оценивать вклад каждого участка в достижение запланированных 
финансовых результатов; 

 повысить конкурентоспособность и привлекательность 
строительных организаций для инвесторов за счет предоставления 
инвесторам отчетов по эффективности их деятельности, в т. ч. по 
новому показателю – срок возмещения годовых постоянных затрат;  

 принимать грамотные управленческие решения по оценке реальной 
суммы прибыли, которую сможет заработать организация только  в 
результате возмещения годовых постоянных затрат в полном 
объеме. 

С другой стороны – эта информация позволит инвесторам (заказчикам): 
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 составить рейтинг строительных организаций по сроку возмещения 
ими годовых постоянных затрат, на основе которого можно сделать 
вывод о том, с какой скоростью организация возмещала свои 
постоянные затраты в предыдущих периодах и ее планах на 
предстоящий год. Становится очевидно, что приоритет в 
инвестировании будет отдан тем организациям, которые имеют 
быстрые сроки возмещения, поскольку скорее начинают 
зарабатывать прибыль. Следовательно, для инвестора этот 
аналитический показатель будет давать более прозрачную 
информацию о подрядчике, свидетельствующий о его скорости, с 
которой он может возместить свои годовые постоянные затраты; 

 намного легче осуществлять контроль за прибылью тех 
строительных организаций, в которые вложены их средства; 

 принимать грамотные управленческие решения по оценке 
эффективности инвестиций в строительство, в т.ч. по сроку 
возмещения годовых постоянных затрат.  
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У дослідженні обґрунтовано необхідність перегляду теоретичних основ 
бухгалтерського обліку на підприємствах електронного бізнесу. Автором визначено зміст 
понять «мета бухгалтерського обліку» та «предмет бухгалтерського обліку» відповідно до 
вимог інформаційного суспільства. У ході дослідження встановлено перелік об’єктів 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження 
основних тенденцій розвитку сучасного суспільства неможливе без врахування 
впливу на нього сучасних інформаційних технологій. Інформатизація 
стосується усіх сфер людського буття, включаючи суспільство, науку, 
мистецтво, економіку. В економіці найбільш стрімкого розвитку інформаційні 
технології набули із виникненням та освоєнням суб’єктами господарювання 
мережі Інтернет. Галузі економіки, безпосередньо пов’язані з інформаційними і 
телекомунікаційними технологіями, порівняно з традиційною промисловістю, 
зростають більш швидкими темпами, набувають домінуючого значення. До 
сфери Інтернет поступово й органічно вливаються такі галузі економіки як 
торгівля, зв’язок, засоби масової інформації, консультаційні послуги і т. ін. 
Перенесення значної кількості бізнес-процесів у віртуальний простір зумовив 
виникнення та подальший розвиток нового сектору економіки – електронного 
бізнесу. Електронний бізнес є видом ділової активності з використанням 
глобальної інформаційної мережі Інтернет для модифікації внутрішніх та 
зовнішніх зв’язків підприємства з метою одержання прибутку. 

Враховуючи, що бухгалтерський облік є сервісною економічною наукою, 
основною метою якого є надання користувачам повної, правдивої та 
неупередженої інформації для прийняття рішень, на підставі яких 
забезпечується подальше функціонування суб’єктів господарської діяльності та 
розвиток економіки в цілому, вважаємо за необхідне переглянути теоретичні 
основи бухгалтерського обліку для підприємств електронного бізнесу. 
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Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Проблемами побудови «нової» 
концепції вітчизняного бухгалтерського обліку, яка б відповідала проблемам 
сьогодення, присвячені праці таких визначних вітчизняних вчених як В.М. 
Жук, В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Н.М. Малюга, В.В. Сопко, Л.В. 
Чижевська, В.О. Шевчук. У той же час, особливості здійснення облікової 
діяльності на підприємствах електронного бізнесу залишаються недостатньо 
дослідженими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є перегляд існуючих 
теоретичних основ бухгалтерського обліку та визначення їх актуальності для 
підприємств, що працюють у сфері електронного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До факторів, які найбільш 
активно впливають на облікову теорію в умовах інформатизації суспільства, 
відносяться: 

1) глобалізація, яка зумовлює: розширення обсягів діяльності суб'єктів 
господарювання до світових масштабів; динамічний перерозподіл товарних, 
сировинних, грошових потоків усередині корпорацій і холдингових структур; 
поява Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

2) лібералізація господарської діяльності, її результатом є зростання 
зовнішньоторговельних операцій і розвиток міжнародної кооперації, що 
викликає необхідність ведення бухгалтерського обліку в різних валютах; 

3) розвиток міжнародних фінансових ринків, який зумовлює утворення 
нових фінансових інструментів, які часто не укладаються в традиційні 
національні правові рамки і створюють необхідність формування нових 
облікових практик, які відображають зміну вартості в часі цих фінансових 
інструментів; 

4) виникнення нових інформаційних технологій, які, з одного боку, 
збільшили можливості контролю як основної функції обліку, з іншого - 
дозволили організувати обробку великих обсягів інформації, підвищили 
точність і аналітичність даних облікових регістрів, а також прискорили 
швидкість обробки даних [1 , с. 21] . 

Враховуючи, що бухгалтерський облік призначений для відображення 
господарських процесів суб’єктів господарювання, що функціонують у різних 
секторах економіки, вважаємо за доцільне дослідити актуальність мети 
бухгалтерського обліку для підприємств електронного бізнесу. Зокрема, 
В.О. Осмятченко зазначає, що бухгалтерський облік за умов застосування 
інформаційних технологій, з точки зору системи управління, є частиною 
інформаційної системи прямого і зворотного зв’язку. Він покликаний 
забезпечувати всі рівні управління підприємства інформацією про фактичний 
стан керованого об’єкта, а також про всі суттєві відхилення від заданих 
параметрів [2, с. 136]. Тобто, метою бухгалтерського обліку в умовах 
застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку є надання 
інформації про господарський стан конкретного підприємства за вказаними 
параметрами та визначення відхилень від нормативних значень. 
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В Україні із 1999 року мета бухгалтерського обліку визначена Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (стаття 3, 
п. 1). Згідно із зазначеним нормативно-правовим актом метою бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності визначено надання користувачам для 
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства. та інших видів звітності, що використовують грошовий 
вимірник. 

Зазначена мета бухгалтерського обліку є актуальною для підприємств, що 
працюють у сфері електронного бізнесу. У той же час, окремі аспекти, що 
забезпечують можливість її реалізації, неповною мірою регламентовані у 
чинному законодавстві. Зокрема, законодавством не визначено коло суб’єктів, 
що можуть здійснювати свою діяльність у сфері електронного бізнесу; 
особливості ведення бухгалтерського обліку на них; форми та порядок 
звітування підприємствами електронного бізнесу. Частково регламентація 
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності вказаних підприємств 
регламентується Законами України «Про електронну комерцію», «Про 
електронний цифровий підпис», «Про захист персональних даних». Проте, 
значне коло питань щодо бухгалтерського обліку та звітності підприємств 
електронного бізнесу залишається неохопленим нормами чинного 
законодавства та потребує вирішення найближчим часом. 

До недавнього часу бухгалтерський облік розглядався вченими на рівні 
окремого господарюючого суб’єкта, був спрямований на вивчення 
господарських засобів та джерел утворення підприємства, пріоритет надавався 
грошовій оцінці. Нижче наведено визначення предмету бухгалтерського обліку, 
що наводиться у різній інтерпретації у багатьох вітчизняних підручниках з 
бухгалтерського обліку, виданих одразу після прийняття Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Предмет бухгалтерського обліку – це вивчення та відображення стану 
активів (господарських засобів) підприємства, їх використання та результатів 
роботи підприємства, узагальнених у грошовому вираженні, для задоволення 
потреб управління підприємством [3]. 

У той же час, зміни економічної моделі суспільства передбачають 
зміщення акцентів при визначенні поняття «предмет бухгалтерського обліку» 
(табл. 1). 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити наступні висновки. У 
визначеннях предмету бухгалтерського обліку, наведених у працях науковців-
сучасників: 

– акцент із господарських засобів та джерел їх відтворення як об’єктів, на 
які направлений бухгалтерський облік, змістився на поняття «капітал»;  

– до складу предмету бухгалтерського обліку включено необхідність 
висвітлення у його даних не лише ретроспективної, а й перспективної 
інформації;  
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Таблиця 1  
 Аналіз поняття «предмет бухгалтерського обліку» у сучасній 

вітчизняній економічній літературі 
Вчений Визначення предмету бухгалтерського обліку 

Голов С.Ф. 
[4, с. 410] 

Ретроспективні та перспективні параметри господарської 
діяльності підприємства і його середовища, визначені 
органами, що регулюють бухгалтерський облік, та 
власником підприємства або уповноваженим органом 
(посадовою особою), з урахуванням запитів інституцій 

Легенчук С.Ф. 
[5, с. 501] 

Предмет бухгалтерського обліку як науки – це 
закономірності розвитку метаметодології (моделей 
динаміки бухгалтерського наукового знання) та методології 
бухгалтерського обліку (принципів, методів та прийомів) 

Ловінська Л.Г. 
[6, с. 51] 

Капітал суб’єкта господарювання, а також доходи, витрати 
та фінансові результати викликані його кругообігом 

Максімова В.Ф. 
[7, с. 10] 

Предметом бухгалтерського обліку є кругообіг капіталу у 
процесі розширеного відтворення 

Петрук О.М. 
[8, с. 98] 

Предмет бухгалтерського обліку як функціональної науки, 
«яка розвиває методологію пізнання, маючи об’єктом 
методологію, а предметом – закономірності розвитку 
принципів, методів та прийомів»  

Сопко В.В., 
Сопко Вал. В., 
Сопко О.В.  
[9, с. 14] 

Майно суб’єктів господарювання, його рух у процесі 
діяльності: виробництва, обміну, розподілу і споживання 
суспільного продукту та правові відносини (зобов’язання), 
що виникають при цьому між суб’єктами господарювання 
відносно майна 

 
– розширено межі впливу бухгалтерського обліку, зараз він 

спрямовуються не лише на висвітлення інформації щодо діяльності 
конкретного підприємства, а й стосується  його оточуючого середовища 
(інститутів, підприємств-партнерів, ін.);  

– зазначається тісний взаємозв’язок між предметом бухгалтерського 
обліку та його принципами, методами, прийомами. 

Трансформація мети та предмету бухгалтерського обліку в умовах 
інформатизації суспільства тісно пов’язана із появою нових об’єктів 
бухгалтерського обліку, що виникають у постіндустріальній економіці. У своїх 
працях вчені займаються визначенням та класифікацією зазначених об’єктів 
бухгалтерського обліку, обґрунтуванням підходів до їх оцінки, розробкою 
порядку відображення інформації щодо них на рахунках бухгалтерського 
обліку. 

Зокрема, С.Ф. Легенчук зазначає, що для забезпечення ефективного 
управління в сучасних умовах недостатньо інформації про внутрішнє 
середовище, оскільки внаслідок глобалізаційних процесів, швидкого 
поширення технологій та інновацій підприємства досягли приблизно 
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однакового рівня затрат виробництва. З огляду на це в процесі управління 
підприємствами в умовах конкурентної боротьби основна увага приділяється її 
неціновій складовій. Для ефективного управління необхідним є забезпечення 
користувачів інформацією про зовнішнє середовище системи підприємства. Це 
повинна бути інформація, яка б дозволяла максимально об’єктивно оцінити 
умови, що визначають зміни зовнішнього середовища, та визначити характер і 
рівень конкурентної боротьби в галузі. Вона повинна виступати базою для 
розробки стратегії розвитку підприємства залежно від ситуації, що склалась у 
зовнішньому середовищі [10, с. 170]. 

Так, С.М. Деньга та В.А. Деньга пропонують розширити перелік об’єктів 
бухгалтерського обліку за рахунок включення до активу балансу неречового 
капіталу. Неречовий капітал пропонується обліковувати на рахунку 12 із 
однойменною назвою у розрізі наступних субрахунків: 

1) 121 «Структурний капітал»; 
2) 122 «Ринковий (клієнтський) капітал»; 
3) 123 «Організаційний капітал»: 
− 1231 «Процесний капітал»; 
− 1232 «Ідеологічний капітал»: 
12321 «Інформаційний капітал»; 
12322 «Культурний капітал»; 
12323 «Моральний капітал»; 
12324 «Капітал відносин»; 
4) 124 «Інтелектуальний капітал»; 
5) 125 «Інноваційний капітал»; 
6) 126  «Нормативно-правовий капітал». 
Пасив балансу вчені пропонують врівноважити за рахунок: зобов’язань 

перед менеджерами; зобов’язань перед персоналом; зобов’язань перед 
клієнтами; зобов’язань перед державою; зобов’язань перед суспільством; 
зобов’язань перед конкурентами [11, с. 36]. 

Досліджуючи співвідношення «нових» об’єктів бухгалтерського обліку,  
що виникають у новій моделі господарювання - екологічно і соціально 
орієнтованій ринковій економіці (ЕСОРЕ), у межах балансового рівняння, 
В.О. Шевчук пропонує оновлену структуру бухгалтерського балансу 12, с. 
128. 

Модифікована схема балансу, побудована спираючись на еволюційну 
хронологію суспільно-господарського розвитку, дозволяє дати принципово 
нову, адекватну вимогам ЕСОРЕ інтерпретацію активу, пасиву та їх складових. 
До складу активу балансу включено:  

1) джерела відтворюваних та невідтворюваних ресурсів;  
2) акумульовані, нагромаджені та створені людьми блага;  
3) видобуті з надр копалини та заподіяна природі і людям шкода.  
Пасив балансу складається із:  
1) загальнолюдської власності (власність усіх поколінь);  
2) власності сучасних поколінь;  
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3) позик, взятих минулими та сучасними поколіннями у прийдешніх 
поколінь. 

Висновки з проведеного дослідження. Трансформаційні процеси в 
економіці та поява нових видів господарської діяльності зумовлюють зміни у 
теоретичних основах бухгалтерського обліку, до складу яких включають мету, 
предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Кожне із зазначених понять 
видозмінюється, особливо це стосується ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах електронного бізнесу. Зміст поняття «предмет бухгалтерського 
обліку» потребує ґрунтовного перегляду та подальшого розвитку, оскільки 
визначення предмету бухгалтерського обліку, що наводиться у сучасній 
вітчизняній економічній науковій та навчальній літературі, неповною мірою 
відповідає існуючій економічній моделі – економіці знань, в умовах якої 
здійснюють свою діяльність підприємства електронного бізнесу. Досліджуючи 
проблеми виникнення нових об’єктів бухгалтерського обліку у вітчизняній 
системі обліку, можна зробити висновок, що науковці розглядають зазначену 
проблему використовуючи балансовий метод. У своїх пошуках вчені 
намагаються виокремити «нові» види активів підприємства, обґрунтувати їх 
економічний зміст та визначити їх юридичну природу. 
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В статье представлена концепция бухгалтерского анализа модернизации 

предприятия. Рассмотрено применения бухгалтерской методологии и аналитического 
инструментария для формирования достоверных данных о бизнес процессах как об особых 
объектах бухгалтерского учета и анализа характерных модернизации производства на 
предприятиях. Предложена методика бухгалтерского анализа эффективности проводимых 
на предприятии бизнес процессов связанных с модернизацией производства.  

Ключевые слова: бухгалтерский анализ, модернизация, активы, обязательства, 
капитал, доходы, расхода, инвестиции.  

 
Постановка проблемы. В настоящее время остро стоит проблема 

модернизации отечественных предприятий. Белорусская экономика 
практически исчерпала ресурсы и возможности для дальнейшего роста, а 
нынешний уровень ее эффективности уже почти не предоставляет 
возможностей для заметного повышения благосостояния народа. В 
сложившейся ситуации предприятия должны осуществить комплексную 
модернизацию производства и его переориентацию на выпуск инновационной и 
конкурентоспособной продукции. Как показывает практика, следствием 
недостаточного обоснования инвестиционных проектов в модернизацию 
производства является ослабление финансовой устойчивости, так как вложение 
значительных финансовых ресурсов не обеспечивает адекватных доходов и 
может ухудшать структуру баланса предприятия. Нежелательных последствий 
для предприятий можно избежать, если планирование инвестиций в 
модернизацию производства и выбор направлений вложений средств будут 
обоснованы с помощью инструментов инвестиционного анализа. Этим 
определяется актуальность совершенствования методики инвестиционного 
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анализа и ее адаптации к специфике конкретных сегментов бизнеса. Несмотря 
на то, что модернизация является важнейшим аспектом деятельности любого 
предприятия, до настоящего времени она, к сожалению, не рассматривалась в 
качестве специального объекта бухгалтерского учета и анализа.  

Устранению этого недостатка посвящена данная статья, в которой 
ставится задача доказать возможность применения бухгалтерской методологии 
и аналитического инструментария для формирования достоверных данных о 
бизнес-процессах как об особых объектах бухгалтерского учета и анализа, 
характерных для модернизации производства на предприятиях. Выделение 
модернизации и идентификация присущих ей хозяйственных операций имеет 
исключительно высокую ценность в процедурах принятия решений по 
развитию бизнеса за счет использования интенсивных факторов 
экономического роста. 

Постановка задачи. Одним из главных вопросов при проведении 
модернизации является оценка предполагаемой эффективности проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности модернизации – наиболее ответственный 
этап в принятии решения о целесообразности осуществления инвестиционного 
проекта. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, 
зависят сроки возврата вложенного капитала, его доходность и темпы развития 
организации. Решение поставленной задачи возможно лишь при наличии 
своевременной, достоверной и качественной информации, способной дать 
всестороннее описание инвестиционного процесса. Другими словами, без 
поставленной системы бухгалтерского учета, формирующих вышеуказанные 
данные, невозможно осуществлять управление, а тем более прогнозирование 
процессов модернизации.  

Изложение основного материала исследования. Рассматривая 
перспективу инвестиций в модернизацию производства, предприятия 
сравнивают возможные будущие выгоды с сегодняшними затратами, используя 
методы инвестиционного анализа. Будущие доходы рассматриваются как, с 
точки зрения их возможной величины, так и уверенности в их поступлении. 
Ориентация предприятий на технологическую новизну производства не 
оправдана в случаях экономически неэффективного соотношения затрат и 
результатов. Причинами этого выступают высокая стоимость нового 
технологического оборудования, ограниченные собственные финансовые 
возможности предприятий и низкий уровень доходов. Вопросы, связанные с 
анализом инвестиций, постоянно находятся в центре внимания ученых и 
экономистов-практиков. В процессе исследований по формированию 
методологии инвестиционного анализа использовались труды ученых 
отечественной и российской учетно-аналитической школы, рассматривающих 
различные методологические аспекты экономического анализа: Д.А. Панкова, 
Л.С. Воскресенской, Ю.Ю. Кухто, В. Н. Шимова, Л. М. Крюкова, М.И. 
Баканова, С.Б. Барнгольц, JI.B. Донцовой, О.В. Ефимовой, М.И. Кутера, М.В. 
Мельник, Н.Н. Миллера, Е.В. Негашева, В.Я. Соколова, Я.В. Соколова, М.М. 
Хайкина, А.Д. Шеремета и др. Республика Беларусь все больше интегрируется 
в мировую экономику, что делает необходимым использование работ, ведущих 
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западных ученых, исследовавших методологические проблемы экономического 
анализа: X. Андерсона, С.Б. Барнеса, T.A. Бернстайна, Г. Бирмана, Э. Бриттона, 
К. Ватерстона, Д. Колдуэлла, Б. Нидлза, Р.Н. Холта, С. Шмидта и др. Однако, в 
данной статье мы предлагаем ознакомиться с бухгалтерским анализом 
модернизации производства предприятия. Нами ставиться цель доказать 
возможность применения бухгалтерской методологии и аналитического 
инструментария для формирования достоверных данных о бизнес-процессах, 
характерных для модернизации как об особых объектах бухгалтерского учета и 
анализа. В настоящее время в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому 
учету и статистике Республики Беларусь само определение понятия 
модернизации отсутствует, дается только узкая его трактовка. Так, в 
инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной 
постановлением Минфина РБ от 30.04.2012 № 26, под модернизацией 
понимаются только затраты,  связанные с усовершенствованием находящихся в 
эксплуатации машин и оборудования путем внесения в их конструкции 
изменений, повышающих производительность, технические и экономические 
показатели использования машин и оборудования.  

Однако в экономической теории модернизация рассматривается гораздо 
шире, а именно – как комплексный проект по усовершенствованию 
деятельности предприятия не только в производственном и технико- 
технологическом аспекте, но и с учетом инфраструктурных мероприятий, и 
подразделяется на: модернизацию производства, модернизацию 
технологических процессов, модернизацию активной части основных средств, 
модернизацию нематериальных активов. Учитывая вышесказанное, предлагаем 
под модернизацией, как объектом бухгалтерского учета, понимать процесс по 
осуществлению расходов для улучшения качественных характеристик 
существующих объектов с целью увеличения эффективности их использования 
и как следствие получения дополнительного дохода. Существующая в 
настоящее время система учета и отчетности главным образом ориентирована 
на отражение агрегированных данных по оценке активов, капитала, 
обязательств, доходов и расходов субъектов хозяйствования. Из информации, 
содержащейся в типовых формах финансовой отчетности, 
стандартизированных в соответствии с установленными требованиями, нельзя 
сделать никаких выводов ни об условиях, размерах и источниках 
финансирования инвестиций в модернизацию предприятия, ни об 
экономической эффективности ее осуществления, ни о рентабельности 
производимой на модернизируемом оборудовании продукции, ни о тех 
денежных потоках, которые сопутствовали модернизации, ни о целевом 
использовании тех ресурсов, которые выделялись и направлялись на 
модернизацию. Можно констатировать, что тот серьезный потенциал, который 
заложен в бухгалтерском учете и отчетности, как важнейшей информационной 
системе менеджмента, используется крайне незначительно. В этой связи, нами 
предлагается разработать ряд методик бухгалтерского анализа, применение 
которых позволит давать количественную оценку эффективности бизнес- 
процессов и инвестиций в модернизацию предприятия, и на этой основе более 
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глубоко и всесторонне исследовать общую эффективность деятельности 
субъектов хозяйствования.  

В основу этих методик положено:  
1. Системное представление о комплексе финансово-экономических 

отношений предприятия между собственниками, управляющими, 
поставщиками, покупателями, государством и кредиторами.  

2. Кругооборот капитала типового промышленного предприятия.  
3. Бухгалтерское равенство, отражающее пять основных групп 

экономических показателей типового предприятия.  
4. Классификация основных качественных признаков, позволяющих 

относить бизнес-операции субъектов хозяйствования, имеющих отношение к 
модернизации предприятия.  

5. Выделение из общего потока данных бухгалтерского учета тех 
информационных треков, которые описывают порядок финансирования 
процессов модернизации предприятия в разрезе источников финансирования 
(собственный и заемный капиталы, доходов будущих периодов, лизинг, 
смешанное финансирование), объектов приложения инвестированного 
капитала, моментов его распределения по стадиям кругооборота и оценки 
конечных финансовых результатов о деятельности по модернизации 
предприятия. Методологическую основу предлагаемых методик составляет 
идея структурно-логического моделирования и формализации 
информационных потоков на основе использования принципов и методов 
бухгалтерского учета и анализа. 
          Разрабатываемая методика бухгалтерского анализа модернизации 
производства будет основываться на принципах последовательной выборки, 
группировки и формирования особых информационных треков в разрезе 
активов, обязательств, капитала, доходов и расходов из тех учетных данных, 
которые складывают под влиянием хозяйственных операций, обусловленных 
проведением модернизации предприятия. Универсальная информационная 
система бухгалтерского анализа основана на классическом бухгалтерском 
равенстве:  
    Активы(А) = Обязательства(О) + Капитал(К) + Доходы(Д) – Расходы(Р) (1) 
 
          В соответствии со схемой, представленной на рисунке 1, из общего 
информационного потока бухгалтерского учета будут посредством маркировки 
литерой «м» вычленены за счет выборки данных из первичных документов 
информационные треки и сгруппированы в отдельные массивы данных 
хозяйственные операции, которые обусловленные модернизацией предприятия. 
Хозяйственные операции, представленные на рисунке 1, в соответствии с их 
порядковым номером отражают: 1-я – отражено формирование уставного 
фонда предприятия; 2-й – приобретения долгосрочных активов; 3-й – затраты 
на производство продукции, 4-й – начисление амортизации; 5-й – определение 
себестоимости готовой продукции; 6-я, 7-я и 8-я – описывают процесс 
реализации готовой продукции и определение финансового результата от ее 
реализации. Хозяйственными операциями с 9 по 15 отражены бизнес-процессы 
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по модернизации предприятия: 9-й – отражено приобретение долгосрочных 
активов для модернизации предприятия; 10-й, 11-й и 12-й – отражено 
изготовление продукции в модернизированном производстве; 13-я, 14-я и 15-я 
– описывают процесс реализации готовой продукции, изготовленной в 
модернизированном производстве, и определение финансового результата от ее 
реализации. Целью такой методики является формирование учетно-
аналитических информационных моделей модернизации предприятия в 
привычном формате: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении денежных средств. 
           Данный подход не нарушает целостного информационного потока 
формирования учетных и отчетных данных предприятия и обеспечивает 
методологическое единство оценки активов, обязательств, капитала, доходов и 
расходов предприятия как в контексте его общей хозяйственной деятельности в 
целом, так и в частном виде с детализацией по бизнес- процессам, связанным с 
модернизацией, что в конечном итоге дает возможность: из общего 
финансового результата выделить ту ее часть, которая была получена за счет 
модернизации предприятия; выявлять резервы роста эффективности 
производства за счет осуществления модернизации в условиях 
многоканального ее финансирования; формировать более точные прогнозные 
оценки результатов, которые могут быть получены за счет модернизации 
предприятия; обосновывать инвестиционные решения и бизнес-планы по более 
оптимальным вариантам осуществления модернизации и наращивания 
производственного потенциала предприятия. Фактически речь идет о 
формировании аналитических суботчетных форм (суббаланс, суботчет о 
прибылях и убытках, суботчет о движении денежных средств) в рамках единой 
методологии составления типовой отчетности предприятия с системным 
отражением процессов и результатов проводившейся на предприятии 
модернизации производства за отчетный период (отчет о прибылях и убытках) 
и на дату составления отчетности (бухгалтерский баланс). 
          Выводы из проведенного исследования. Такой методический подход 
позволяет разработать методики бухгалтерского анализа, предназначенные для 
формирования специальных информационных массивов, получать 
бухгалтерскую отчетность предприятия, которая полностью и комплексно 
раскрывает в себе процессы модернизации, имевшие место на предприятии, и 
отражает ее последствия влияния на финансовые результаты (прибыль или 
убыток), активы, обязательства, капитал. В свою очередь, это даст 
возможность:  

1) из общего финансового результата выделить ту ее часть, которая была 
получена за счет модернизации предприятия;  

2)  выявлять резервы роста эффективности производства за счет 
осуществления модернизации в условиях многоканального ее 
финансирования;  

3)  формировать более точные прогнозные оценки результатов, которые 
могут быть получены за счет модернизации предприятия;  
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Рис.1. Схема учетно-аналитической информационной модели модернизации производства  
 
ДС – счета учета денежных средств; ВА – счета учета внеоборотных активов; ЗП – счета учета затрат на производство готовой продукции; 
ГП – счета учета готовой продукции; СК – счета учета собственного капитала; П – счета учета прибили (убытков); ДР – счета учета доходов 
и расходов; ДСм – счета учета денежных средств, отражающие операции по модернизации предприятия; ДАм – счета учета долгосрочных 
активов, отражающие операции по модернизации предприятия; ЗПм – счета учета затрат на производство готовой продукции, отражающие 
операции по модернизации предприятия; ГПм – счета учета готовой продукции, отражающие операции по модернизации предприятия; Пм – 
счета учета прибили (убытков), отражающие операции по модернизации предприятия; ДРм – счета учета доходов и расходов, отражающие 
операции по модернизации предприятия. 
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1) обосновывать инвестиционные решения и бизнес-планы по более 

оптимальным вариантам осуществления модернизации и наращивания 
производственного потенциала предприятия.  

           Универсальность реализованного подхода дает возможность проводить 
комплексный бухгалтерский анализ и получать на этой основе новые 
информационные массивы и оригинальные стоимостные оценки по широкому 
спектру бизнес-процессов и объектов управления субъектов хозяйствования, 
осуществляющих свою деятельность в рыночной экономике.  
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
В статті розглянуто сучасний стан матеріально-технічного забезпечення  

вітчизняних аграрних підприємств, а також проведено порівняльну характеристику та 
аналіз економічної складової матеріально-технічного розвитку України з провідними 
країнами світу. 

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, економічний розвиток, 
виробнича діяльність, аграрне підприємство, ефективність. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сільське господарство, як 

системоутворююча галузь, відіграє особливу роль у розвитку будь-якого 
суспільства, оскільки забезпечує життєдіяльність людини. Цю галузь 
національної економіки можна розглядати як самостійну, зайняту 
виробництвом продукції й формуванням підвалин продовольчої безпеки 
держави. Водночас сільське господарство здатне забезпечити високий 
поступальний рівень соціально-економічного розвитку українського соціуму. 
Саме тому, виходячи з сучасного стану, глобальних тенденцій і викликів, ця 
галузь потребує модернізації існуючого комплексу продуктивних сил і 
виробничих відносин – удосконалення, поліпшення, оновлення, приведення їх у 
відповідність до нових вимог і норм у напрямі інноваційності. 

Україна належить до найбільших за територією держав Європейського 
континенту, розташована у помірних і досить сприятливих для землеробства 
кліматичних умовах для виробництва більшості сільськогосподарських 
культур. Її ґрунтовий покрив представлений різними типами 
високопродуктивних чорноземів, які займають 26,5 млн га, або 44 %  загальної 
площі території. На Україну припадає 6,7 % світових чорноземних ґрунтів. 

Метою статті є проведення аналізу матеріально-технічної бази 
агрокомплексу України та розгляд ряд показників ефективності використання 
сільськогосподарських потужностей у призмі міжнародних зіставлень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи фінансову 
підтримку українських виробників національним урядом у динаміці, 
спостерігаємо, що проектне фінансування наприкінці 2014 року було 
призупинене, що у порівнянні з іншими країнами світу є виключенням, адже 
фінансування, наприклад, загалом по всім країнам ОЕСР наприкінці 2014 року 
становило близько 178 862 млн. євро, по країнам Європейського Союзу (28) – 
80 003 млн. євро, досить стрімко зростає ступінь фінансової підтримки Китаю – 
218 970 млн. євро наприкінці 2014 року, що в 28,7 разів більше ніж у 2000 році. 
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Така ситуація з низьким рівнем фінансової підтримки зі сторони уряду для 
українських сільськогосподарських виробників пояснює низькі темпи 
оновлення матеріально-технічного забезпечення сільського господарства.    

Коефіцієнт захисту українських сільськогосподарських виробників є 
найнижчим у порівнянні з іншими країнами світу, більше того – у динаміці 
коефіцієнт захисту для України знижується, зокрема у 2014 році, в порівнянні, з 
2000 роком коефіцієнт захисту знизився на 10 % і становив 0,865, натомість, 
коефіцієнт захисту виробників по країнам ОЕСР становив 1,095, Китаю – 1,041, 
ЄС-28 – 1,041, коефіцієнт Японії найвищий – 1,817, Норвегії – 1,777, США – 
1,025. Як наслідок, коефіцієнт 0,865, притаманний Україні, показує, що ціни на 
продукцію сільськогосподарських виробників на 13,5 % нижче від 
середньосвітових цін на аналогічну продукцію. 

Як показник результативності сільськогосподарського виробництва, обсяг 
виробництва культур рослинництва в Україні становить 3,7 тонн на 1 га, що на 
0,9 тонн вище ніж у середньому по країнам ОЕСР та 0,5 ніж у середньому по 
світу, проте на 2,1 нижче ніж у середньому по країнам ЄС (28). Загалом, 
показник виробництва продукції рослинництва, який вищий аніж в Україні, 
характерний для таких країн як: Російська Федерація – 4,2 т/га, Нова Зеландія – 
4,6 т/га, Китай – 5,3 т/га, Чилі – 5,3 т/га.  

Виклад основного матеріалу. Одним із показників вимірювання рівня 
продуктивності сільського господарства є додана вартість на одного 
працівника. Для України показник становить 5 495,3 дол. США, що в 2,8 рази 
більше ніж в 2000 році, та на 3046,9 дол. США показник України в 2012 році 
вище середнього по світу, що свідчить про відносно високий рівень 
продуктивності сільськогосподарського виробництва національної економіки 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Додана вартість сільськогосподарського виробництва  на одного 

працівника протягом 2000-2014 років (в постійних цінах 2010 р., дол. США) 
Країна 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2014 р. 

до 
2000 р.

Аргентина 9793,7 9703,9 10261,712065,011466,8 12614,4 11301,7 13176,2 1,35 
Австралія 41208,8 44220,9 43876,545930,541482,0 47792,3 50033,8 52701,5 1,28 

Бельгія 40463,5 44480,9 47774,853449,656365,9 60752,2 60625,7 68736,0 1,70 
Болгарія 9642,9 10963,7 12758,112773,114576,7 14207,1 15030,7 18789,4 1,95 
Бразилія 2463,8 2866,4 3251,5 3567,7 4069,9 4398,9 4777,1 5470,5 2,22 

Китай 438,1 460,7 500,4 552,2 602,1 656,7 721,7 - - 
Чеська 

Республіка 5709,4 5898,0 7187,8 7588,0 6470,4 6902,4 7626,4 7841,2 1,37 
Німеччина 21232,8 22235,6 32794,124043,039548,9 31796,8 34244,2 39490,3 1,86 

Данія 29316,8 31133,2 34352,736349,431402,4 42676,9 47044,5 41869,6 1,43 
ЄС-28 14878,0 16021,8 18343,717746,720312,1 20826,9 21627,8 - - 

Фінляндія 33255,3 35046,9 36904,941768,447178,0 55099,0 61056,5 71464,5 2,15 
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Франція 42550,7 47218,2 52168,653831,961045,9 68953,3 72133,9 84574,2 1,99 
Нідерланди 43100,7 43184,7 49406,551380,356204,7 60454,8 63060,5 70859,4 1,64 

Нова 
Зеландія 26763,0 25535,6 27071,428276,227228,7 25542,8 29722,2 - - 
Російська 
Федерація 3743,2 4468,1 4651,4 4986,5 5482,3 5129,1 5933,0 - - 
Словенія 42839,7 58738,0 67672,474900,296975,2115586,2133669,1163437,4 3,82 
Швеція 23810,1 27010,8 31398,234662,837298,8 35927,4 38244,3 42495,7 1,78 

Україна 1965,7 2353,8 2723,9 2948,9 3471,3 3574,8 4374,6 5495,3 2,80 
США 38473,4 39625,5 48301,554460,652447,4 62882,9 60614,2 - - 
Світ 1065,6 1089,3 1151,1 1202,1 1241,9 1292,3 1327,7 - - 

Джерело: складено з використанням офіційнихх даних Світового банку 
[2]  

Проте, у порівняні з європейськими країнами, значення України у десятки 
разів менше, зокрема: із Бельгією у 12,5 разів, Болгарією – 3,4 рази, Чехією – 
1,4 рази, Німеччиною – 7,2 рази, Данією – 7,6 рази, Фінляндією – в 13 разів, 
Францією – 15,4 рази, Нідерландами - 12,9 рази, Словенією – 29,7 разів та 
Швецією – в 7,7 разів. 
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Додана вартість на одного працівника в 2014 році, дол. США
Зростання доданої вартості за період 2000-2014 рр.

 
 
Рис. 1. Додана вартість сільськогосподарського виробництва  на одного 

працівника  в 2014 р. (в постійних цінах 2005 р., дол. США) та її зміни у 
порівнянні з 2000 р. 

Джерело: розраховано за офіційними даними Світового банку [2] 
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Не дивлячись на той факт, що площа ріллі на 1 особу в Україні є, 
порівняно, високою, наявність сільськогосподарської техніки на 100 кв. км. 
ріллі є незначною – лише 102,7 тракторів на 100 кв. км, що в 2  рази менше ніж 
в Румунії, в 8 разів аніж в Іспанії, 9 разів аніж в Ісландії, в 12,3 рази менше 
показника Польщі. Показник наявності сільськогосподарської техніки, зокрема, 
тракторів, менший аніж в Україні лише у Білорусії – 15,5 % від показника 
України та Російській Федерації – на 73,6 % менше аніж в Україні. Такий 
низький показник наявності сільськогосподарської техніки може свідчити лише 
про високий рівень навантаження ріллі на 1 трактор. 

Рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств країн-членів 
ЄС виключно власною сільськогосподарською технікою є порівняно 
нерівномірним, найвищим для Чехії, Німеччини, Франції, Люксембургу, 
Австрії, Словенії, Фінляндії та Швеції, розрахованої відповідно до наявної 
кількості сільськогосподарських підприємств (табл. 2).  В середньому, по 
країнах ЄС, спостерігаємо, що найбільш характерними є чотири-колісні 
трактори, гусеничні трактори, прокладки, різцетримачі, аніж зерно-збиральні 
комбайни чи повністю механізовані комбайни. 

Таблиця 2 
Рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств країн ЄС 

сільськогосподарськими машинами станом на 2013 рік (на площу ріллі)  
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств виключно 

власною/ими 

Країна Сільськогос-
подарською 
технікою у 
загальному 

чотири-колісними 
та гусеничними 

тракторами, 
прокладками, 

різцетримачами 

культи-
ватора-

ми 

зерно-
збиральними 
комбайнами 

повністю 
механізо-
ваними 
комбай-

нами 
Чехія 2,0 0,9 0,6 0,3 0,2 

Німеччина 1,6 0,9 0,1 0,2 0,3 
Естонія 0,9 0,5 0,1 0,1 0,2 
Франція 1,4 0,8 0,1 0,1 0,4 

Люксембург 1,7 0,9 0,6 0,2 0,1 
Нідерланди 1,1 0,8 0,1 0,1 0,1 

Австрія 2,0 0,9 0,5 0,1 0,6 
Польща 1,4 0,7 0,1 0,4 0,3 

Португалія 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 
Румунія 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Словенія 1,7 0,9 0,7 0,0 0,1 

Словаччина 1,1 0,5 0,3 0,1 0,2 
Фінляндія 1,6 1,0 0,2 0,5 0,0 

Швеція 1,7 0,9 0,2 0,2 0,4 
Разом по 

країнам ЄС 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 
Джерело: розраховано за офіційними даними Євростату [3] 
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Аналізуючи табл. 3, спостерігаємо, що рівень навантаження ріллі на 1 
трактор в Україні є найвищим і становить близько 97,4 гектар на 1 трактор, що 
у порівняння, наприклад, з Польщею, у 12,3 рази вище, або зі Словенією, де  
рівень навантаження становить лише 1,7 га на 1 трактор. 

Також слід відзначити, що, наприклад, навантаження зернозбиральних 
площ зернових на 1 комбайн в Україні становить 1016,4 га на 1 комбайн, що 
також є найвищим значенням серед європейських країн: Польща – 18,3 га, 
Словенія – 78,4 га, Данія – 192,9. 

 
Таблиця 3 

Навантаження ріллі на 1 трактор, га  
 

Країна Рівень навантаження ріллі на 1 
трактор, га 

Словенія 1,7 
Швейцарія 3,8 

Австрія 4,2 
Італія 4,7 

Нідерланди 7,7 
Ірландія 6,8 
Норвегія 6,5 
Бельгія 8,9 
Франція 15,7 

Данія  20,6 
Польща 7,9 

Німеччина 11,9 
Україна 97,4 

США 36,9 
Джерело: розраховано за офіційними даними Світового банку [1] 
 
Таким чином, порівняльна характеристика стану матеріально-технічного 

забезпечення сільського господарства України з країнами світу показав, що для 
національної економіки характерним є високий рівень навантаження на 
сільськогосподарську техніку, низький рівень фінансової підтримки зі сторони 
уряду, відсутній захисний механізм для національного виробника, значна 
площа орної землі та, відносно, прийнятна дохідність зернових, що можна 
пояснити високим рівнем родючості ґрунтів у порівнянні з іншими країнами, 
що дає змогу при відсутності можливості використання сучасних методів 
використання матеріально-технічних фондів отримувати прибутки 
сільськогосподарським виробником, а також здійснювати подальший розвиток 
свого виробництв.  

Далі, вважаємо за доцільне, здійснювити більш поглиблений аналіз 
матеріально-технічного забезпечення саме українських сільськогосподарських 
підприємств.  
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Висновки. Отже, формування матеріально-технічної бази вітчизняного 
сільського господарства відповідно до сучасних світових стандартів, 
підвищення рівня фондозабезпеченості галузі, розширене відтворення 
основного капіталу потребують значних інвестицій, які можна забезпечити 
шляхом: 

– пільгового довгострокового державного кредитування за низькими 
відсотками придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, 
будівництва тваринницьких комплексів, формування основного стада худоби та 
багаторічних насаджень; 

– безвідсоткового державного кредитування екологічно чистого 
аграрного виробництва та впровадження новітніх ресурсозберігаючих 
інноваційних технологій; 

– стимулювання створення агропромислових об’єднань, спільних 
підприємств при об’єднанні земельного капіталу вітчизняних агроформувань та 
основного капіталу іноземних компаній, розвитку цивілізованого ринку 
лізингу. 

Зміна форм власності, реструктуризація підприємств, формування 
ринкових структур також позитивно впливатиме на обґрунтування 
інвестиційної стратегії технічного оновлення сільськогосподарських та 
агротехсервісних підприємств.  

Сільськогосподарські підприємства, машинно-технологічні станції, 
агротехнічні підприємства та підприємства сільськогосподарського 
машинобудування утворюють єдину систему аграрного виробництва, від 
взаємоузгодженості дій яких забезпечується адаптивність системи «людина – 
машина – рослина – ґрунт – довкілля».  
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 
АКТИВІВ  

 
У статті розглянуті сучасні підходи до визначення зісту поняття «інформаційні 

системи», доведена необхідність включення їх до складу нематеріальних активів як окремої 
класифікаційної групи. визначені об’єкти цієї групи та підходи до визнання в якості 
нематеріального активу витрат на створення власного веб-сайту. 

Ключові слова: нематеріальні активи, класифікація, інформаційні системи, 
комп’ютерна програма, веб-сайт, бібліотечні фонди, ідентифікація, визнання. 

 
Постановка проблеми.  Інтелектуальні ресурси та людські знання 

завжди були основою формування вартості, але ця аксіома стала більш 
очевидною в економіці постіндустріального етапу розвитку суспільства, де 
розумовий компонент роботи стає все вагомішим. Традиційно, у процесі 
аналізу індивідуального та суспільного виробництва, увага була зосереджена на 
матеріальних і фінансових активах, що створило тенденцію визначення бізнесу 
як переважно матеріальної діяльності. Однак потенційні переваги, які полягають 
у тому, що нематеріальні активи здатні забезпечувати підприємство значними 
економічними вигодами та виступати основним виробничим ресурсом, із часом 
змінили цей методологічний підхід. У таких умовах бухгалтерський облік 
нематеріальних активів набуває нового значення для сучасного підприємства, 
оскільки є центром формування інформаційного забезпечення для прийняття 
ефективних управлінських рішень.  

Разом з тим, існує низка проблем щодо відображення нематеріальних 
активів у вітчизняній системі бухгалтерського обліку підприємства, зокрема,  
недостатня обґрунтованість для цілей бухгалтерського обліку класифікація, в 
межах якої нематеріальні активи обліковуються тільки виходячи з їхньої 
правової форми, не враховуючи при цьому їхню економічну сутність. Такий 
підхід  призводить до виникнення низки проблем облікового та управлінського 
характеру, що стало основною причиною виникнення напряму наукового 
дослідження ефективної та раціональної класифікації нематеріальних активів, 
пристосованої до облікових потреб підприємства. 

  Аналіз останніх джерел інформації та публікацій. Напрями 
вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів в частині їх  
класифікації розглянуті у працях вітчизняних учених: Т.М. Банасько, І.А. Бігдан, 
Л.В. Бражної, Н.М. Бразілій, Л.М. Котенко, І.І. Криштопи, О.П. Кошулько, 
Т.В. Польової, С.В. Шульги – та зарубіжних учених: Т.Г. Белозєрової, Н.В. 
Журавльової, Е.А. Синіциної, Н.А. Трофимової, А.А. Фадєєвої та ін. Проте, попри 
ґрунтовність окремих рекомендацій, вони дозволяють вирішити лише певну 
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частину назрілих проблем, не враховують нові об’єкти нематеріальних активів 
у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційної економіки.   

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності 
введення в систему бухгалтерського обліку нематеріальних активів 
класифікаційної групи «Інформаційні системи» та розробка пропозицій щодо 
методики відображення здійснених витрат по кожному етапу розробки веб-
сайта. 

  Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток 
більшості економік світу характеризується інформаційною революцією, яка 
спричинена появою всесвітньої мережі Інтернет, що уможливило 
інформаційний обмін в глобальних масштабах та призвело до визнання знань 
ключовим фактором виробництва. Виникнення цієї нової економічної формації 
спричинило потребу в упорядкованій сукупності організаційних і технічних 
засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення 
інформаційних потреб користувачів, яка отримала назву “інформаційна 
система”. 

Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на 
кожній стадії його розвитку існує потреба в управлінні [1]. Одним із найбільш 
широких визначень поняття “інформаційна система” було подано М.Р. 
Когаловським: “інформаційною системою називається комплекс, що включає 
обчислювальне і комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, 
лінгвістичні засоби та інформаційні ресурси, а також системний персонал, який 
забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі деякої частини 
реального світу для задоволення інформаційних потреб користувачів” [2]. 
Стандарт ISO / IEC 2382-1 дає наступне визначення: “Інформаційна система – 
це система обробки інформації, що включає пов’язані з нею ресурси, такі як 
людські, технічні та фінансові, призначена для забезпечення інформацією і 
поширення інформації” [3]. 

Інформаційні системи, згідно з дослідженням Є.В. Мниха [4, c. 132], 
включають в себе: технічні засоби обробки даних (основні засоби); програмне 
забезпечення (нематеріальні активи); бази даних (нематеріальні активи); 
відповідний персонал. 

Більша частина складових інформаційної системи, а отже і сама 
інформаційна система характеризується нематеріальною сутністю, зважаючи на 
той факт, що інформаційна система може існувати і без застосування 
комп’ютерної техніки – це питання економічної необхідності. Найдавнішими і 
найпоширенішими інформаційними системами слід вважати бібліотеки, які 
повністю базувалися на ручній праці. Місією інформаційної системи, згідно з 
дослідженням Н. Б. Білоус, є виробництво потрібної інформації для суб’єкта 
господарювання, для ефективного управління всіма його ресурсами, створення 
інформаційного та технічного середовища для управління його діяльністю [5, с. 
12-14], що дозволяє визначити її нематеріальну природу.  

П.О. Куцик, досліджуючи значення сучасних інформаційних систем в 
обліку, зазначає, що “…розширена інформаційна система обліку є одним з 
важливих нематеріальних активів, якими користуються компанії поряд з 
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іншими активами” [6, с. 58]. С.Ф. Голов стверджує, що ефективна інформаційна 
система підприємства є одним із найперспективнішим нематеріальним 
ресурсом суб’єкта господарювання [7, с.194-196].    

Посилаючись на результати наших досліджень [8], згідно з якими 
комп’ютерна програма розглядається як автономний нематеріальний актив, 
бухгалтерське відображення якого не повинно залежати від матеріального 
укомплектування та наявності авторських прав (у випадку власного створення 
підприємством),  пропонуємо, відображати його в складі групи “Інформаційні 
системи” на субрахунку 122 рахунку 12 “Нематеріальні активи”. Комп’ютерна 
програма, на нашу думку, є одним із основних елементів інформаційної 
системи підприємства, нематеріальна сутність якої полягає в її 
інтелектуальному походженні та цільовому призначенні, яке згідно з К.І. 
Редченком [9, с. 388],  зводиться до надання оточенню, в якому прикладна 
програма виконується, можливості управління конкретними компонентами 
системи обробки інформації з метою реалізації певного алгоритму. 

В 2010 році було прийнято Закон України “Про захист персональних 
даних” [10], який зазнав значних змін в 2012 році і розглядає  базу даних як 
іменовану сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі 
та / або у формі картотек персональних даних. Об’єктами захисту цього Закону 
є персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, тобто, 
здійснюється захист саме змісту, інформаційного наповнення бази даних, 
шляхом реєстрації до Державного реєстру баз персональних даних. Власнику 
бази персональних даних видається документ встановленого зразка про 
реєстрацію бази персональних даних у Державному реєстрі, який відповідає 
вимогам ідентифікації та контролю бази даних для цілей бухгалтерського 
обліку і, згідно нашого дослідження, повинен відображатися в складі 
субрахунку 122 “Інформаційна система”. Поряд з цим, слід зазначити, що 
згідно з нашим дослідженням, а також, враховуючи зміни до наведеного 
Закону, наявність такого документа не повинна вважатися основним критерієм 
для можливості визнання бази даних об’єктом бухгалтерського обліку в складі 
нематеріальних активів. 

Завдяки широкому розвитку мережі Інтернет по всьому світу, стало 
вигідним створення та розміщення на її просторах веб-сайтів, спрямованих на 
розширення бізнесу та залучення нових клієнтів. Як зазначає І. І. Криштопа, 
дуже складно переоцінити значення якісно виконаного веб-сайту для бізнесу, 
оскільки він виконує відразу кілька дуже важливих функцій, таких як: 
залучення нових клієнтів, підвищення обсягу продажів або надання послуг і 
навіть грає роль своєрідного показника респектабельності підприємства, якому 
належить інтернет-ресурс [11]. Проте, ні вітчизняні стандарти бухгалтерського 
обліку, ні податкове законодавство не регламентує порядок відображення 
витрат на створення веб-сайту та можливість його ідентифікації в якості НМА.  

Додаткові критерії визнання витрат на створення власного веб-сайту в 
складі НМА підприємства розглянуті Постійним комітетом тлумачень (ПКТ) 
(Standing Interpretations Committee (SIC)) МСБО 32 “Нематеріальні активи: 
витрати на сторінку в Інтернеті” [12]. Згідно з ПКТ (SIC) 32, веб-сайт, 
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створений в результаті розробки, слід відображати як НМА, якщо він 
відповідає, крім виконання загальних вимог щодо визнання НМА, критеріям 
капіталізації витрат на розробку. В табл. 1 розглянуто етапи розробки веб-
сайту, які виділяє ПКТ (SIC) 32, та запропоновано методику відображення 
здійснених витрат по кожному з них в межах вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку підприємства. 

 
Таблиця1 

Характеристика та бухгалтерський облік витрат, понесених на етапах 
розробки веб-сайту 

 
№ Етап розробки веб-

сайту 
Характеристика, згідно з ПКТ 

(SIC) 32 
Бухгалтерський облік на 

вітчизняних підприємствах 
1 2 3 4 
1 Етап планування Включає в себе складання 

техніко-економічного 
обґрунтування, визначення 
цілей і технічних вимог, оцінку 
альтернатив і вибір кращих 
варіантів 

Витрати, понесені на цьому 
етапі, аналогічні за 
характером етапу досліджень, 
тому їх, згідно нашого 
дослідження, слід відносити 
на рахунок 39 “Витрати 
майбутніх періодів” 

2 
 

Етап розробки 
програмного 
забезпечення та 
інфраструктури 

Включає в себе отримання 
доменного імені, придбання та 
розробку апаратного та 
системного програмного 
забезпечення, установку вже 
готового програмного 
забезпечення та тестування в 
режимах критичного 
навантаження 

Такі витрати можуть бути  
 віднесені на підготовку веб-
сайту до використання  
за призначенням і, згідно 
нашого включені у його 
вартість безпосередньо або 
шляхом розподілу на 
обґрунтованій та послідовній 
основі 

3 Етап розробки 
графічного дизайну 

Включає в себе розробку 
оформлення сторінок веб-
сайту 

Витрати, понесені на цьому 
етапі, слід враховувати як 
витрати, понесені на етапі 
“розробки” 

4 Етап розробки 
змісту веб-сайту 

Включає в себе створення, 
придбання, підготовку та 
завантаження інформації, або 
текстової, або графічної, на 
веб-сайт до завершення 
розробки веб-сайту 

Витрати, понесені на цьому 
етапі, згідно з ПКТ (SIC) 32, 
слід відображати як витрати 
по мірі їх виникнення при 
умові, що інформація на веб-
сайті призначена для реклами 
і просування власних 
продуктів і послуг 
підприємства 

5 Етап експлуатації Починається після завершення 
розробки веб-сайту. 
Підприємство, таким чином, 
згідно з ПКТ (SIC) 32  
“підтримує і покращує 
інфраструктуру, графічний 
дизайн і зміст веб-сайту” 

Витрати, понесені на цьому 
етапі, слід відображати як 
витрати по мірі їх виникнення, 
якщо вони не відповідають 
критеріям визнання 
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Примітка. Розроблено автором на основі [11] та проведеного дослідження 
Веб-сайт, який визнається в якості НМА, згідно з МСБО 38 слід 

оцінювати після первісного визнання шляхом застосування моделі обліку за 
первісною вартістю чи моделлю переоцінки, дотримуючись принципу 
обачності, враховуючи те, що “найкраща оцінка терміну корисного 
використання веб-сайту повинна бути короткостроковою” [13, с. 897]. 

До складу субрахунку 122 “Інформаційні системи” рахунку 12 
“Нематеріальні активи”  слід також включати бібліотечні фонди підприємств, 
зокрема, галузі інформаційних технологій, враховуючи те, що, на нашу думку, 
економічна сутність бібліотечного фонду підприємства є в більшій мірі 
нематеріальною, ніж матеріальною. Адже бібліотечний фонд підприємства 
може включати в себе сукупність спеціальної наукової, науково-популярної, 
довідкової, технічної, юридичної, економічної або іншої спеціалізації 
літератури, внутрішніх та зовнішніх інструкцій, положень, методик, планів, 
прогнозів, інструктажів та інших інформаційних даних, основне функціональне 
призначення яких передбачає накопичення інформаційних ресурсів 
(нематеріальних активів), що втілюють в собі теоретичні знання та дані, які 
будуть або можуть бути втілені в практичній діяльності людського капіталу. 

Згідно з наявною практикою бухгалтерського обліку бібліотечних фондів, 
вони класифікуються як інші необоротні матеріальні активи [14; 15], що 
пов’язано із превалюванням їхньої матеріальної складової, яка, впливаючи на 
їхню вартість, на нашу думку, не є визначальною. Ми вважаємо, що 
“примірник”, який є основною одиницею обліку бібліотечного фонду, згідно з 
методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів 
[16], відображає тільки матеріальний ідентифікатор нематеріального активу 
(знання). Тому, досліджуючи новий методичний підхід до відображення НМА у 
системі бухгалтерського обліку сучасного підприємства, ми пропонуємо 
розглядати бібліотечні фонди як нематеріальні активи групи “Інформаційні 
системи”. 

Також, до складу групи НМА “Інформаційні системи” слід включати 
розроблені підприємством положення, правила, інструкції, шаблони тощо, які 
призначенні для внутрішнього використання в процесі здійснення основної 
діяльності підприємства (наприклад, для ІТ-підприємства – це “сode 
conventions”, “дизайн-патерни”, “best practice” тощо), а також інші НМА, що 
пов’язані з формуванням, обслуговуванням та підтриманням інформаційної 
системи підприємства, які відповідають критеріям визнання та оцінки. 

Висновки з проведеного дослідження. Виділення окремої 
класифікаційної групи “Інформаційні системи” для тих нематеріальних активів, 
які забезпечують накопичення, зберігання та генерацію інформаційних даних 
для потреб підприємства і характеризуються спільними технологічними 
властивостями тощо та її впровадження в систему бухгалтерського обліку ІТ-
підприємств, на нашу думку, дозволить більш систематизовано та детальніше 
відображати всі нематеріальні активи, які пов’язані із комп’ютерними 
технологіями, мережею Інтернет та інформаційними ресурсами, а також 
подолати існуючі недоліки, що пов’язані з їхньою правовою регламентацією. 
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Для ефективності використання основних засобів необхідний комплекс заходів з 
підвищення рентабельності та віддачі цього виду ресурсів з урахуванням їх технічного 
стану. У статті запропоновано шляхи підвищення результативності використання 
основних засобів торговельного підприємства з метою прийняття своєчасних та вірних 
управлінських рішень за умов сучасних проблем розвитку галузі.   

      Ключові слова: основні засоби, ефективність, фондоозброєність, 
рентабельність,фондовіддача, торговельне підприємство, резерви. 

 
Постановка проблеми. Результати діяльності підприємств значною 

мірою залежать від забезпеченості основними засобами, їх технічного стану та 
найбільш раціонального використання. Ці показники впливають на фінансовий 
стан, конкурентоспроможність, обсяги продажу, а також загальний розвиток 
підприємства торгівлі.  

Комплекс заходів щодо поліпшення використання основних засобів 
повинен передбачати забезпечення зростання обсягів реалізації насамперед за 
рахунок більш повного й ефективного використання внутрішньогосподарських 
резервів, машин і механізмів, підвищення коефіцієнта змінності роботи [1, 
с.135]. Проте сучасний стан матеріально-технічної бази (МТБ) торгівлі вказує 
на високий рівень морального і фізичного зносу обладнання [2, с. 25]. Отже, 
основним напрямком підвищення ефективності використання МТБ торгівлі є 
технічне переозброєння галузі на підставі широкого використання досягнень 
сучасної науки, покращення технічного оснащення торгівлі через збільшення 
питомої ваги машин та прогресивних видів обладнання в обсязі основних 
засобів [3, с. 268]. 
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За інших рівних умов чим вище рівень розвитку основних засобів 
торгівлі, тим більше товарооборот [4, с. 437]. Тому між темпами розвитку 
товарообороту та основних засобів існує певний взаємозв’язок, проте через дію 
цілої низки додаткових чинників (пропускна спроможність підприємств, 
покращення використання торгівельних площ) він не прямо пропорційний. 

Питанням аналізу ефективності використання основних засобів приділяли 
увагу такі вчені як Бланк І.А., Грінько А.П., Ларка М.І., Мазуркевич І.О., 
Медведева О.А. Рибченко М.Ф., Соловйова Н.О., Тимофеєв В.М., Череп А.В., 
Шеремет А.Д. та інші [1; 2; 5; 6]. Вони висвітлювали основні напрямки 
ефективного використання основних засобів та сучасні підходи до його 
оцінювання. В умовах економічної кризи, скорочення попиту і нестачі 
фінансових ресурсів актуальним залишається подальше дослідження проблем 
використання основних засобів з метою виявлення важливих чинників, які 
впливають на зміну рівня раціональності та результативності застосування 
основних засобів підприємств сфери торгівлі [7, с. 113]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення ефективності 
використання основних засобів підприємства з урахуванням оцінки їх 
технічного стану, виявлення резервів її підвищення, а також встановлення 
найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання 
основних засобів. Адаптація наданих пропозицій до управлінських потреб 
досліджуваного торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері товарного обороту 
основні засоби створюють необхідні матеріальні умови для виконання функцій 
зберігання, транспортування, обробки товарів та покращення обслуговування 
покупців. До основних засобів входить вартість складських будівель та споруд, 
приміщень магазинів, їх обладнання, машин та механізмів, вимірювальних 
приладів, транспортних засобів, а також частково інструментів та інвентарю.  

 Стан МТБ господарства України на сьогодні можна охарактеризувати як 
незадовільний у кількісному та якісному сенсі. Техніка фізично і морально 
застаріла, а на час свого створення вона поступалася за класом, якістю, 
ефективністю роботи кращим зарубіжним аналогам. Окрім того, сучасні 
підприємства часто не мають достатньо коштів, або просто не дбають про 
якість зберігання техніки [8, с. 131].  

Чим краще використовуються основні засоби на торговельному 
підприємстві, тим менше капітальних вкладень необхідно на кожну гривню 
товарообороту. Аналіз ефективності використання основних засобів слід 
розпочинати з вивчення та оцінки складу, структури та динаміки основних 
засобів. Задля цього використовують методи горизонтального та вертикального 
аналізу, розрахунку показників динаміки. Необхідно знижувати середньорічну 
вартість основних засобів за рахунок ліквідації зношених, малопродуктивних 
основних засобів та тих, що не використовуються у діяльності. Істотного 
покращення раціональності використання основних засобів можна досягти за 
рахунок вдосконалення структури засобів праці. Збільшення вартості активної 
частини основних засобів у розрахунку на одиницю вартості пасивних засобів 
значно підвищує ефективність використання знарядь праці [7, с. 114].   
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Постійний моніторинг ефективності використання основних засобів 
необхідно здійснювати за допомогою таких аналітичних показників, як 
фондовіддача, фондомісткість, рентабельність, відносна економія основних 
засобів в результаті покращення фондовіддачі. На ряду з поліпшенням складу, 
структури і стану основних засобів підприємства до найважливіших шляхів 
покращення  ефективності використання основних засобів можна віднести 
зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі, удосконалення організації 
праці та її продуктивності.   

Аналіз ефективності використання основних засобів та виявлення 
головних напрямів її підвищення здійснимо за даними ТОВ «Конкорд», 
основним напрямком діяльності якого є роздрiбна торгiвля з перевагою 
продовольчого асортименту. Підприємство має на балансі об’єкти основних 
засобів (будинки і споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; 
інструменти, прилади і інвентар; інші основні засоби, а також малоцінні 
необоротні матеріальні активи). 

Проведемо дослідження стану основних засобів ТОВ «Конкорд» через 
розрахунок коефіцієнтів зносу і придатності (табл. 1). 
 

Таблиця 1  
 Показники стану основних засобів ТОВ «Конкорд» 

Зміна на кінець звітного року 
порівняно з початком Показник  

На 
початок 

2014 року 

На 
початок 

2015 року 

На кінець  
2015 року 

2014 року 2015 року 
Первісна вартість основних 
засобів, тис. грн. 18699 19335 9332 -9367,0 -10003 

Сума зносу, тис. грн. 10766,9 11431 5914 -4852,9 -5517 
Залишкова вартість 
основних засобів, тис. грн. 7932,1 7904 3418 – 4514,1 – 4486 

Коефіцієнт зносу, %  57,58 59,12 63,37 +5,79 +4,25 
Коефіцієнт придатності, % 42,42 40,88 36,63 -5,79 -4,25 

 
Дані табл. 1 свідчать, що на початок 2014 року ступінь зношеності 

основних засобів становив 57,58%, а у 2015 році цей показник зріс на 1,54%. 
При цьому, протягом звітного року коефіцієнт зношеності основних засобів 
збільшився  на 4,25% та склав на кінець 2015 року 63,37%. Розраховані 
коефіцієнти технічного стану основних засобів досліджуваного підприємства 
свідчать, що наявні засоби праці придатні до експлуатації лише на 36,63%, що є 
ознакою погіршення стану МТБ і підтверджує необхідність поступового 
відновлення основних засобів ТОВ «Конкорд».  

Аналіз забезпеченості ТОВ «Конкорд» основними засобами та 
ефективності їх використання здійснено на підставі даних у таблиці 2.  

За результатами розрахунків у таблиці 2 видно, що фондовіддача 
основних засобів у 2015 році порівняно з минулим покращилася і на 
підприємстві на 62% стало більше реалізовуватися товарів на одиницю вартості 
основних засобів.  
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Таблиця 2  
 Вихідна інформація та результати розрахунку 

показників ефективності використання основних засобів ТОВ «Конкорд» 

Показник 2014 рік 2015 рік 
Абсолютне 

відхилення (+, -) 
Темп 

зростання, 
% 

1 2 3 4 5 
 Чистий товарооборот, тис. грн 313831 384412 +70581 122,49 
Прибуток діяльності до  
оподаткування, тис. грн. 4389 3070 -1319 69,95 

Рентабельність діяльності, % 1,40 0,80 -0,6 57,14 
Середньорічна вартість  
основних засобів, тис. грн. 19016,95 14333,50 -4683,45 75,37 

Середньооблікова 
чисельність працюючих, 
осіб 

894 826 -68 92,39 

Продуктивність праці,  
тис. грн./особу 351,04 465,39 +114,35 132,57 

Фондоозброєність праці, 
тис. грн./ особу 21,27 17,35 -3,92 81,58 

Фондовіддача основних  
засобів, коеф. 16,50 26,82 +10,32 162,51 

Рентабельність основних  
засобів, %  23,08 21,42 -1,66 92,80 

Інтегральний показник  
ефективності використання 
основних засобів, коеф.  

1,95 2,39 +0,44 122,56 

 
Ефективність використання засобів праці працівниками підприємства у 

звітному періоді знизилась на 18,42%, або на 3,92 тис.грн./особу. 
Результативність використання основних засобів погіршилася, про що 

свідчить зниження темпів зміни рентабельності цього виду ресурсів на 7,2%.  
Погіршення рівня оснащеності праці основними засобами та зниження їх 

рентабельності вказують на необхідність подальшого дослідження основних 
чинників впливу на ці показники. Це необхідно для запобігання у майбутні 
роки роботи підприємства даної ситуації. 

Для виявлення чинників впливу на зниження фондоозброєності праці 
(ФО) ТОВ «Конкорд», пропонуємо наступну двофакторну кратну модель: 

 
    ,                                                       (1) 

  
де ФВ – фондовіддача основних засобів, коеф.; 

    ПП – продуктивність праці, тис. грн/особу. 

Розв’яжемо детерміновану модель (1) за допомогою інтегрального методу: 
 

                                                 ; 
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30,938,592,3ФОФОФО )ПП()ФВ(  
 
                 ; 
 
 
Дані розрахунків свідчать, що покращення ефективності праці позитивно 

вплинуло на рівень її оснащення, збільшивши його на 5,38 тис. грн/особу. 
Разом з тим, зменшення майже на 25% середньорічної вартості основних 
засобів суттєво знизило фондоозброєність. Отже, ТОВ «Конкорд» необхідно 
вжити заходів з покращення фондоозброєності праці, бо здійсненого у 2012 
році комплексу робіт з часткового оновлення торговельного обладнання 
виявилося недостатньо. Це дозволить ще більше підвищити ефективність праці, 
покращити її умови для працівників торгово-оперативної групи і поліпшити 
якість обслуговування покупців. 

На ТОВ «Конкорд» за досліджуваний період спостерігається зниження 
прибутку в розрахунку на одиницю вартості основних засобів ( ОЗР ). Вплив 
чинників на результативну ознаку можна розрахувати на підставі формул за 
допомогою методу повних ланцюгових підстановок:  

              2308,0
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Визначимо величину впливу на зміну рентабельності основних засобів: 
– середньої вартості основних засобів (ОЗ ): 
 

                     ОЗРоз


 = зРо  - 0Роз = 0,3062-0,2308 = 0,0754;  
 
– обсягу прибутку підприємства (П): 
 

                     ПРоз = 1Роз - зРо =0,2142-0,3062= - 0,092.   
 
Загальний вплив обох чинників: 
 
 
За результатами аналізу було встановлено, що негативний вплив на 

результативність використання основних засобів мало зниження прибутку 
діяльності на 1319 тис. грн, що знизило рентабельність на 9,2%.  

Рівень рентабельності основних засобів ТОВ «Конкорд» знаходиться під 
впливом зміни фондовіддачі і рентабельності діяльності підприємства ( ДР ):  

 
             ДОЗ РФВР  . (2) 

 
На підставі застосування до мультиплікативної двофакторної моделі 

інтегрального метода визначимо вплив якісних показників на рентабельність 
основних засобів:  

  .92,330,938,5ФВПП ФОФОФО  

.0166,0)092,0(0754,0ПРозОЗРозРоз  
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З урахуванням зазначеного взаємозв'язку загальне відхилення рівня 

рентабельності основних засобів матиме вигляд:       
                   ОЗР = 0166,0)1301,0(1135,0РР )Р(ОЗ)ФВ(ОЗ Д

 .       
 
Отже, рентабельність основних засобів ТОВ «Конкорд» знизилася у 

динаміці на 1,66%. На зниження результативної ознаки на 13% вплинуло 
зменшення рентабельності діяльності підприємства на 43%. Позитивний вплив 
спричинило зростання раціональності використання засобів праці, за рахунок 
чого результативність використання основних засобів зросла на 11,35%.  

Вважаємо, що досліджуваному торговельному підприємству необхідно  
збільшувати обсяги реалізації товарів, знижувати операційні витрати, що 
дозволить збільшити обсяги прибутку операційної діяльності і, як наслідок, 
максимізувати загальний прибуток і підвищити рентабельність 
господарювання. Доцільно також і в подальшому здійснювати заходи з 
підвищення рівня оснащеності праці працівників і забезпечення їх оновленими 
засобами праці.  

Висновки з проведеного дослідження. Визначення ступеня 
використання основних засобів та виявлення відповідних резервів підвищення 
ефективності – найважливіше практичне завдання підприємства. Покращення  
ефективності застосування основних засобів торгівлі є однією з основних умов 
інтенсифікації торговельних процесів, економії витрат основної діяльності та 
часу.  

На досліджуваному підприємстві значення інтегрального показника 
ефективності основних засобів вказує на покращення загального рівня 
раціональності та результативності їх використання. Проте, фондовіддача 
засобів праці зростала не за рахунок технічної озброєності праці, а завдяки 
нарощенню обсягів продажу. Вважаємо, що запропоновані заходи дозволять 
торговельному підприємству підвищити ефективність управління формуванням 
і використанням основних засобів для досягнення максимальної економічної 
вигоди.  
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АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК»  

 
В статье представлена методика по анализу отраслевых особенностей 

функционирования экономики на основе межотраслевых таблиц «Затраты-Выпуск». 
Авторская методика основана на расчете величины чистого экспорта продукции с учетом 
использования импортных ресурсов в качестве промежуточного потребления, что 
выявляет существенные взаимосвязи между отраслями национальной экономики. Методика 
апробирована на примере топливной и нефтехимической промышленности Республики 
Беларусь. Расчеты базируются на данных системы межотраслевых таблиц «Затраты – 
Выпуск» Республики Беларусь за 2012 год. 

Ключевые слова: таблицы «Затраты – Выпуск», валовая добавленная стоимость, 
валовой выпуск, промежуточное потребление, реэкспорт. 

 
Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования все 

большую актуальность в развитии национальной экономической системы 
приобретают такие приоритетные направления, как энергоэффективность, 
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ресурсосбережение, экспорториентированность и импортозамещение. Эти 
ориентиры являются основой государственной экономической политики 
Республики Беларусь.  

В тоже время развитие любой системы, в том числе экономической, 
зависит от ее качественного и количественного состава. Рассматривая 
экономическую систему, как экономику отдельно взятой страны, в качестве 
составных элементов могут выступать отдельно взятые субъекты 
хозяйствования, которые в совокупности представляют отрасли национальной 
экономики. Поэтому именно отраслевой анализ служит базисом оценки 
функционирования всей экономической системы. 

Постановка задачи. В этой связи предложена разработка авторской 
методики (совместно с Н. А. Хаустович [1, с. 91-92]), по анализу отраслевых 
особенностей функционирования экономики на основе межотраслевых таблиц 
«Затраты – Выпуск».  

Изложение основного материала исследования. Система 
межотраслевых таблиц «Затраты – Выпуск», являясь неотъемлемой частью 
СНС [2, с. 143], содержит подробные характеристики производства и 
использования товаров и услуг, особенности формирования валовой 
добавленной стоимости, промежуточного и конечного спроса на уровне 
отраслевых группировок товаров и услуг и позволяет осуществить 
макроэкономический анализ этих показателей на более детальном уровне, 
дополняя и расширяя возможности СНС. 

В состав системы таблиц «Затраты – Выпуск» Республики Беларусь 
входят такие таблицы как [3]: таблица ресурсов товаров и услуг; таблица 
использования товаров и услуг в ценах покупателей; таблица использования 
товаров и услуг в основных ценах; таблица использования отечественных 
товаров и услуг в основных ценах; таблица использования импортных товаров 
и услуг; таблица транспортных наценок; таблица торговых наценок; таблица 
чистых налогов на продукты; аналитические показатели таблиц ресурсов и 
использования товаров и услуг в ценах покупателей; таблица коэффициентов 
прямых и полных затрат. 

Именно эти таблицы могут быть использованы в качестве 
информационной базы для исследования отрасли. Общая схема основных 
таблиц представлена на рисунках 1, 2. 

 
 

Наценки 

ВЭД 

Валовой 
выпуск 

отраслей в 
основных 

ценах 

Импорт 
Располагаемые 

ресурсы в 
основных ценах 

Чистые 
налоги на 
продукты транспортные торгово-

посреднические 

Располагаемые 
ресурсы в ценах 

покупателя 

Товары и 
услуги Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. 

Всего Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. Ден. ед. 
 
Рисунок 1 – Схема таблицы «Ресурсы товаров и услуг» 
Источник: составлено авторами на основе системы таблиц «Затраты-Выпуск» 
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Рисунок 2 – Схема таблицы «Ресурсы товаров и услуг» 
Источник: составлено авторами на основе системы таблиц «Затраты-Выпуск» 
 

С использованием таблиц «Затраты – Выпуск» автором предложена 
методика расчета величины экспорта за счет импортных и местных ресурсов в 
сравнении с общереспубликанскими значениями. Данная методика включает в 
себя 5 расчетных этапов. 

Этап 1. Проведение экспресс-анализа отрасли. Исходными данными для 
расчетов служит перечень показателей, информационной базой которых 
является система таблиц «Затраты – Выпуск»:  валовая добавленная стоимость 
(ВДС), валовой выпуск товаров и услуг (В), промежуточное потребление (ПП), 
величина экспорта с наценками (налогами, транспортными и торговыми 
наценками) (ЭН), величина наценок (Н) и др.. 

Этап 2. Расчет величины местного промежуточного потребления (МПП) 
ведется как произведение промежуточного потребления (ПП) и доли местных 
ресурсов (ДМР): 

. (1) 
В свою очередь, доля местных ресурсов (ДМР) определяется исходя из 

величины промежуточного потребления отечественных товаров (ППОТЕЧ): 

ПП
ППДМР ОТЕЧ . (2) 

Этап 3. Определяется величина экспорта за счет местных ресурсов 
(ЭМР) как произведение доли местных ресурсов (dМР) на величину экспорта с 
наценками (ЭН): 

НМР ЭЭМР  d .  (3) 
Доля местных ресурсов (dМР) в данном случае определяется как 

отношение местного промежуточного потребления (МПП) к валовому выпуску 
товаров и услуг (В): 

В
МППd МР  . (4) 

Этап 4. Расчет добавленной стоимости в экспорте (ДСЭ) ведется как 
произведение доли добавленной стоимости в экспорте (dДСЭ) на величину 
экспорта с наценками (ЭН): 
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НДСЭ ЭДСЭ  d . (5) 
В данном случае делается предположение, что доля добавленной 

стоимости в экспорте (dДСЭ) равна доле валовой добавленной стоимости (ВДС) 
в валовом выпуске товаров и услуг (В): 

В
ВДСd ДСЭ  .  (6) 

Этап 5. Расчет величины экспорта за счет импортных ресурсов (ЭИР) 
ведется как разница между величиной экспорта с наценками (ЭН), величиной 
экспорта за счет местных ресурсов (ЭМР), добавленной стоимости в экспорте 
(ДСЭ) и величины наценок (Н): 

НДСЭЭМРЭИР Н  Э . (7) 
Апробация представленной методики проведена на основе топливной и 

нефтехимической промышленности Республики Беларусь. Выбор отрасли 
обусловлен тем, что именно данная отрасль во многих странах является одной 
из приоритетных и стратегически важных.  

С одной стороны, топливная и нефтехимическая отрасль является 
традиционной и относится к IV технологическому укладу, с другой стороны, в 
течение последних десятилетий инновации в данной отрасли существенно 
изменили технологии выпуска традиционных продуктов и привели к 
масштабным изменениям глобальных производственных цепочек. В качестве 
примеров можно привести производство биотоплива на основе растительного 
сырья; добычу сланцевой нефти и газа в США; использование синтетических 
материалов взамен металла в автомобильной и авиационной промышленности 
[4, с. 48-57]. Следовательно, несмотря на «традиционность» рассматриваемой 
отрасли, она является в высокой степени инновационной в передовых странах 
[5, с. 4-16; 6, с. 48-60], что требует рассмотрения возможностей инноваций на 
белорусских предприятиях топливной и нефтехимической промышленности. 

Рассматривая нефтехимическую промышленность, необходимо 
разобраться в глубинных процессах ее функционирования, выявить 
характеристики производства и использования товаров и услуг данной отрасли, 
а также понять процесс образования, распределения и использования доходов, 
формирующихся в процессе производства. Для этих целей нами была 
использована система межотраслевых таблиц «Затраты-Выпуск» Республики 
Беларусь за 2012 год [7].  

Первоначально автором был проведен экспресс-анализ топливной и 
нефтехимической промышленности Республики Беларусь в сравнении с 
показателями в целом по экономике, используя описание отрасли, ее структуру, 
данные отраслевой статистики, а также систему межотраслевых таблиц 
«Затраты – Выпуск». Результаты анализа опубликованы в научном 
исследовании [1, с. 90-100].  

В ходе анализа было установлено, что в целом по экономике более 60 % 
ресурсов сформировано за счет собственного производства, около 23 % 
приходится на импорт, а оставшаяся часть 17% на наценки (транспортные, 
торговые, чистые налоги). По нефтехимии удельный вес импорта выше, чем в 
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среднем по экономике (около 40% с учетом наценок), что вызвано 
значительной зависимостью нефтехимии от импортных ресурсов (на 99 % от 
Российской Федерации за счет поставок нефти и нефтепродуктов). 

Анализируя данные поэлементной структуры промежуточного 
потребления и компоненты добавленной стоимости по нефтехимии, было 
отмечено, что большая часть импортных продуктов нефтехимии удовлетворяют 
промежуточный спрос отечественных производителей (около 80 % всех 
импортных товаров) и лишь малая часть идет на конечное потребление (около 
20 %). Что касается отечественных товаров, то наибольшая их часть (около 85 
%) идет на экспорт. Однако здесь необходимо понимать, что значительная 
часть данного экспорта сформирована за счет импортных ресурсов. 
Рассматривая общую структуру, также необходимо отметить, что доля экспорта 
в использовании ресурсов нефтехимии занимает более 60 %, что характеризует 
данную отрасль не только как импортозависимую, но и 
экспортоориентированную.  

Также важным экономическим аспектом является распределение 
промежуточного спроса и потребления в исследуемой отрасли.  

Структура промежуточного потребления демонстрирует взаимосвязи 
топливной и нефтехимической промышленности с другими отраслями 
национальной экономики. Промежуточные потребление показывает, продукты 
каких отраслей закупаются топливной и нефтехимической промышленностью в 
качестве промежуточных, т.е. продукты каких отраслей используются для 
производства продуктов нефтехимии и в каких пропорциях. Проведенный 
анализ показал [1, с. 90-100], что наибольший удельный вес в нефтехимии 
занимают промежуточные продукты: добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых (46,9 %), нефтепродукты (14,1 %), продукты химии 
(12,4 %), т. е. можно с большой долей уверенности утверждать, что основной 
объем производства в топливной и нефтехимической промышленности 
обеспечен продуктами собственного производства, а также топливно-
энергетическими полезными ископаемыми, на чем основаны ключевые 
процессы нефтепереработки. 

Что касается структуры промежуточного спроса продуктов нефтехимии, 
т. е. распределение продуктов, произведенных в топливной и нефтехимической 
промышленности по отраслям экономики в качестве промежуточного 
потребления, то данная отрасль характеризуется большой долей 
самообеспеченности продуктами промежуточного потребления (20,0 % всех 
нефтепродуктов и 27,6 % продуктов нефтехимии идут на промежуточное 
потребление в топливную и нефтехимическую промышленость). Также следует 
отметить ресурсную зависимость сельского хозяйства (10,8 % всей продукции 
нефтехимии), строительства (5,7 %), транспорта и связи (5,4 %). 

В топливной и нефтехимической промышленности формируется 
значительная часть валовой добавленной стоимости страны (около 8,8 % по 
данным 2012 года).  

Распределив ВДС отрасли и экономики в целом на 2 основных сектора 
(доходы домашних хозяйств; доходы государства и прочих секторов), 
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аналитические данные показали, что доля дохода, получаемого государством от 
нефтехимической промышленности, значительно превышает долю дохода, 
получаемого в среднем по экономике (80,85 % против 42,28 %). 

В заключении анализа авторами значительное внимание уделено вкладу 
топливной и нефтехимической промышленности во внешнеэкономическую 
деятельность страны. В этих целях применена авторская методика, описанная 
выше. Все расчеты представлены в таблице 1.  

      Таблица 1  
Расчетная таблица по экспорту нефтехимической продукции и в 

целом по экономике Республики Беларусь за 2012 г. 

Показатель Формула расчета Нефтехимическая 
промышленность 

По 
экономике, 

всего 
1. ВДС*, трлн. руб. - 40,6 463,0 
2. Выпуск товаров и услуг в основных 
ценах (В) *, трлн. руб. - 199,6 1 166,6 

3. Промежуточное потребление (ПП)*, 
трлн. руб. В – ВДС 159,0 703,6 

4. Доля местных ресурсов (ДМР) ПП отечественных 
товаров / общее ПП 0,21 (21 %) 0,57 (57,0 

%) 
5. Импортное промежуточные 
потребление, трлн. руб. ПП × (1 – ДМР) 125,3 302,7 

6. Местный промежуточный спрос 
(МПП), трлн. руб. ПП × ДМР 33 ,6 400,9 

7. Экспорт без наценок (Э)*, трлн. руб. - 169,4 365,2 
8. Экспорт с наценками (ЭН)*, трлн. руб. - 195,8 431,4 
9. Доля ДС экспорта (dДСЭ) ВДС/В 0,20 (20 %) 0,397 (40 %)
10. ДС экспорта (ДСЭ), трлн. руб. dДСЭ × ЭН 39,8 123,7 
11. Доля местных ресурсов в выпуске 
(dМР) МПП/В 0,17 (17 %) 0,34 (34 %) 

12. Экспорт за счет местных ресурсов 
(ЭМР), трлн. руб. dМР × ЭН 33,0 124,5 

13. Наценки в экспорте (Н)*, трлн. 
руб.  26 ,4 66,2 

14. Экспорт за счет импортных 
ресурсов, трлн. руб. ЭН – ЭМР – ДСЭ – Н 96,6 117,0 

*Примечание. Данные взяты из системы межотраслевых таблиц «Затраты – Выпуск» 
Республики Беларусь за 2012 г. [7] 

Источник: расчеты автора на основе системы межотраслевых таблиц «Затраты – 
Выпуск» Республики Беларусь за 2012 г. 

 
В приведенной таблице отображены расчеты суммы экспорта за счет 

местных и импортных ресурсов с учетом наценок (табл. 2, пп. 12, 14), а также 
величина добавленной стоимости в экспорте Республики Беларусь (табл. 2, п. 
10) на основе величины суммы добавленной стоимости и местных ресурсов в 
экспорте, а также суммы наценок (транспортные, торговые наценки, чистые 
налоги), представленных в таблицах «Затраты-Выпуск».  

Из расчетной таблицы видно, что почти половина экспорта продуктов 
нефтехимии сформирована за счет импортных ресурсов (49,3 %), что 
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подтверждает высокую импортозависимость исследуемой отрасли. 
Сопоставляя полученные данные с географией импорта, заметим, что 
импортозависимость белорусской нефтехимии в большей степени обусловлена 
Российской Федерацией как основным поставщиком сырой нефти и 
нефтепродуктов (96,2 % всего импорта по данным за 2012 г.). 

Выводы из проведенного исследования. Таким образом, 
проанализированы основные тенденции и выявлены перспективы развития 
топливной и нефтехимической промышленности Республики Беларусь, а также 
определено существенное влияние данной отрасли на экономику страны.  

В качестве методологической базы была использована авторская методика, 
в целях расчета величины экспорта в нефтехимической промышленности, 
сформированной за счет использования импортных ресурсов в качестве 
продуктов промежуточного потребления. По итогам анализа выявлены 
существенные взаимосвязи нефтехимической промышленности с другими 
отраслями национальной экономики на базе анализа промежуточного 
потребления и спроса. 

Полученные результаты исследования и выводы могут иметь конкретное 
практическое применение. На основе анализа выявленные тенденции могут 
быть учтены при разработке экономической политики государства, а также при 
формировании Программы развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь и разработки внешнеэкономической политики. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. В даний час 
реформування системи бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні за 
останні десятиліття, привели до виникнення нових наукових категорій. В 
управлінському обліку в якості такої облікової категорії можна виділити 
професійне судження бухгалтера як основу формування інформаційної бази для 
прийняття кваліфікованих управлінських рішень. У сучасному світі від 
облікового фахівця чекають чітких і аргументованих пояснень, грамотно 
виражених запитів. Тому природа облікової функції зазнала суттєвих змін, так 
як облік все більше стає управлінською дисципліною. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування професійного 
судження є досить новою проблемою, яку досліджували такі вчені, як                       
Дж. Блейк, Р. Бонд, Я. Гріффтіс, Дж. Даудс, В.В. Ковальов, М. Метьюс,                   
Я.В. Соколов, Т. Сміт, Т.О. Терентьєва, М. Фішер, Л.З. Шнейдман.                               
З вітчизняних науковців місце професії бухгалтера в загальноінформаційному 
середовищі досліджували І. Бєлоусова, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Жук,                        
Г. Кірейцев, Б. Мельничук, Л. Чижевська [2, 4, 5]. 

Постановка завдання. Обґрунтування ролі бухгалтерської професії та 
визначення необхідності застосування професійного судження бухгалтерами 
при організації облікової роботи на підприємстві. 

Завдання статті вбачаємо в розгляді наступних аспектів наукової 
проблеми: 

 визначити сукупність принципів для розробки професійного судження 
бухгалтера при підготовці обліково-аналітичної інформації внутрішньої 
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управлінської звітності; 
 обґрунтувати етапи процесу вироблення професійного судження. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Фіксування інформації в бухгалтерському 
обліку залежить від повноти і своєчасності відображення фактів 
господарського життя, які повинні бути зафіксовані. Мінімальний обсяг даних 
визначається вимогами нормативних документів, а максимум – внутрішніми 
положеннями (стандартами), що і стало причиною поділу обліку на фінансовий 
і управлінський. Як показує практика, чим більше управлінських рішень 
приймається на основі даних бухгалтерії, тим ефективнішою вважається робота 
бухгалтера. Однак, коли менеджерами приймаються рішення без облікової 
інформації, це вказує на непродуктивну діяльність облікових служб 3. 
Продуктивна діяльність бухгалтерського обліку для менеджерів можлива в 
тому випадку, якщо в рамках бухгалтерського обліку на підприємстві ведеться 
система управлінського обліку і внутрішньої управлінської звітності. 

Управлінський облік регулюється тільки внутрішніми документами 
підприємства, що визначає його унікальність в кожному конкретному випадку. 
Заключним етапом ведення управлінського обліку є формування внутрішньої 
управлінської звітності. Так як порядок формування внутрішньої управлінської 
звітності регулюється внутрішніми регламентами підприємства, постає 
завдання у їх розробці. І саме на цій стадії виникає потреба в професійному 
судженні фахівця. Розробку професійного судження бухгалтера при підготовці 
обліково-аналітичної інформації внутрішньої управлінської звітності слід 
здійснювати на основі сукупності принципів, які представлені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Принципи формування професійного судження при підготовці 
внутрішньої управлінської звітності 

№  
п/п Принципи Зміст принципу 

1 2 3 

1 
Принцип системності до 

вироблення професійного 
судження 

Зміст цього принципу в тому, що досліджується не 
лише внутрішня структура об'єкту, відносно якого 
виробляється яке-небудь професійне судження, але і 
уся сукупність зв'язків об'єкту, визначається його місце 
серед інших об'єктів управлінського обліку і 
бухгалтерської управлінської звітності 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принцип обґрунтованості 
професійного судження 

Цей принцип припускає, що професійне судження - 
власна точка зору, що базується на прийнятті або 
відхиленні певної інформації про об'єкт, відносно 
якого виробляється професійне судження. 
Обґрунтованість вибору інформації означає, що це 
судження містить пояснення того, чому з безлічі 
варіантів в якості основного був вибраний конкретний 
варіант. Реалізація цього принципу забезпечує 
достовірність прийнятого професійного судження 
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1 2 3 
Цей принцип вимагає, щоб фахівець управлінського 
обліку в типових ситуаціях приймав однакові рішення 
по відповідних об'єктах. Це забезпечує несуперечність 
різних професійних суджень, вироблених 
співробітниками. Послідовність у формуванні 
професійного судження можна трактувати з позиції 
постійного застосування одних і тих же підходів і 
професійних суджень до одних і тих же об'єктів в часі.  

3 
Принцип послідовності у 
виробленні професійного 

судження 

Зміна судження можлива тільки в тому крайньому 
випадку, коли буде обґрунтовано підтверджено, що 
нове судження краще (точніше, достовірніше) 
відображає суть того або іншого об'єкту 

4 Принцип однозначності 
професійного судження 

Принцип забезпечує граничну конкретність судження. 
Тобто, при виробленні судження фахівець з 
формування інформації бухгалтерської управлінської 
звітності повинен так викласти свою думку, щоб вона 
могла бути представлена вже без якої-небудь 
невизначеності. Однозначність може бути виражена 
через певний набір якісних або кількісних 
характеристик 

5 
Принцип можливості 
технічної реалізації 

професійного судження 

Суть цього принципу полягає в синтезі теоретичних 
розробок і в конкретному алгоритмі практичного 
застосування цього судження. Адже головна мета 
формування судження - не просто отримання якого-
небудь знання про об'єкт, а застосування такого знання 
з практики 

6 Принцип пріоритету 
змісту над формою 

При формуванні судження фахівець повинен 
розглядати суть об'єкту, відносно якого виноситься 
професійне судження, а не форму, в якій ця суть 
виражена (в даному випадку йдеться про дослідження 
економічного змісту, який повинен переважати над 
дослідженням юридичної форми) 

7 
Принцип періодичного 
контролю професійних 

суджень 

Цей принцип забезпечить актуальність професійного 
судження, а також його відповідність саме тактичним 
вимогам, і адаптацію алгоритму до зовнішніх і 
внутрішніх умов, що постійно змінюються, що вплине і 
на об'єкт, відносно якого раніше було вироблено 
професійне судження 

Джерело: складено автором на основі 6 
 
Виходячи з розглянутих принципів, пріоритетним при розробці 

професійного судження повинен бути принцип обґрунтованості, так як 
прийняті управлінські рішення повинні бути обґрунтовані, мати під собою 
теоретичну основу. В сучасних умовах важливість обґрунтування професійного 
судження зрозуміла всім, однак актуальним стає питання технології цього 
процесу 1. 

При побудові системи обліково-аналітичної інформації внутрішньої 
управлінської звітності необхідно йти від теорії до практичної діяльності, так 
як тільки в цьому випадку можна отримати високу якість даних внутрішньої 
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управлінської звітності. 
Професійне судження – це думка, що формується бухгалтером в області 

управлінського обліку і внутрішньої управлінської звітності при аналізі 
професійної проблеми, яка не має типового рішення. В управлінському обліку 
та звітності не може бути стандартних рішень, так як управлінський облік і 
звітність індивідуальні не тільки для окремої галузі, а й для кожного 
підприємства в рамках цієї галузі.  

Термін «професійне судження» в законодавстві України прямо не 
сформульовано, однак передбачено, що питання розробки, формування, 
подання та розкриття фінансової інформації, які не регламентовані 
законодавством, бухгалтер на практиці вирішує самостійно за допомогою 
застосування алгоритму професійного судження. 

А так як управлінський облік і звітність є частиною системи 
бухгалтерського обліку, то всі основні підходи можна використовувати і при 
веденні управлінського обліку і внутрішньої управлінської звітності 
підприємства. З недостатністю інформації бухгалтерського обліку та 
бухгалтерської (фінансової) звітності все більшого значення надається 
професійному судженню бухгалтера з управлінського обліку як експертного 
методу оцінки прийнятих управлінських рішень в умовах невизначеності, який 
характеризується ситуаціями, які не мають типового рішення, протиріччями і 
прогалинами в бухгалтерському законодавстві України, відсутністю 
стандартних форм внутрішньої управлінської звітності. 

Професійне судження в бухгалтерському і управлінському обліку 
формуються приблизно однаково, різниця лише в тому, що в бухгалтерському 
обліку розроблена система нормативного регулювання, а в управлінському її 
немає.  

Спеціаліст в області управлінського обліку, який висловлює професійне 
судження, повинен володіти високим професійним рівнем знань, практичним 
досвідом роботи у відповідній сфері. Процес формування професійного 
судження бухгалтера управлінського обліку складний і неоднозначний. У 
найбільш загальному вигляді можна представити, що процес вироблення 
професійного судження включає в себе наступні етапи: 

1) визначити необхідність формування професійного судження з будь-
якого питання при розробці управлінського обліку і внутрішньої управлінської 
звітності (встановити, чи дійсно існує невизначеність щодо методики обліку 
будь-якого об'єкта та подання інформації у внутрішній управлінської звітності); 

2) виявити придатність для прийняття управлінських рішень, пов'язаних з 
зацікавленим суб'єктом, інформації про нього, що міститься в управлінському 
обліку і відповідає вимогам внутрішніх користувачів, а також діючої 
нормативної бази; 

3) виробити професійне судження про порядок формування внутрішньої 
управлінської звітності підприємства, так як якість такої звітності визначається 
саме ступенем задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів 
інформації; 

4) розпізнати суть об'єкта, щодо якого виробляється професійне 
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судження. При цьому слід керуватися принципом пріоритету змісту над 
формою, що дозволить акцентувати увагу не на зовнішній стороні конкретної 
економічної ситуації, а на її утриманні; 

5) вибрати найкращий варіант, що дасть оптимальний результат при його 
використанні в обліку і формуванні показників. Сформувати перелік можливих 
варіантів, за допомогою яких може бути розроблена методика обліку 
відповідного об'єкта, визначити позитивні та негативні сторони кожного 
варіанта; 

6) отримати інформацію про те, як даний об'єкт або ситуація трактуються 
іншими суб'єктами, які будуть згодом використовувати відповідну інформацію 
для прийняття управлінських рішень. Це необхідно в силу того, що інформація 
внутрішньої управлінської звітності є адресною, і якщо фахівець, який формує 
відповідний набір показників такої звітності, і фахівець, який приймає на їх 
основі конкретне управлінське рішення, будуть трактувати її по-різному, то 
якість представленої інформації буде незадовільною; 

7) повернутися до виробленого професійного судження і зіставити його з 
судженням всіх інших суб'єктів, зацікавлених у використанні даної інформації, 
або з іншими джерелами інформації. У тому випадку, якщо судження 
виявляться різними, слід вдатися до процедури їх узгодження для вироблення 
спільної позиції; 

8) оцінка розроблених раніше професійних суджень на предмет їх 
адекватності, що змінюються в умовах зовнішнього середовища. Слід 
періодично переглядати судження щодо попередньої оцінки, що 
застосовуються при дисконтуванні грошових потоків відносно меж відповідних 
інтервалів, використовуваних при сегментації. Крім того, можливо, з часом 
буде змінюватися і власне професійне судження фахівця з формування 
інформації внутрішньої управлінської звітності та спеціаліста з прийняття на 
його основі управлінських рішень, що призведе до необхідності його 
уточнення. 

Таким чином, формування професійного судження може мати як 
об'єктивну, так і суб'єктивну сторону. Об'єкти управлінського обліку, що 
знаходять відображення у внутрішній управлінської звітності, відображаються 
за допомогою методик, що вимагають розробки алгоритму професійного 
судження бухгалтера. М.Л. Пятов відзначав, що, формуючи внутрішні 
стандарти для цілей управлінського обліку, бухгалтер взагалі не обмежений 
ніякими рамками. 

Основним методологічним орієнтиром є інформаційні потреби 
користувачів внутрішньої управлінської звітності. В управлінському обліку 
фактично кожна проблема, пов'язана з відображенням у бухгалтерському 
обліку певних фактів господарського життя, відноситься до області облікової 
політики з метою управлінського обліку. 

Складання внутрішньої управлінської звітності підприємства має 
спиратися на професійне судження бухгалтера з управлінського обліку, яке 
ґрунтується на знаннях, кваліфікації, досвіді, широті кругозору. 

Інформаційною базою при розробці професійного судження в області 
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управлінського обліку і внутрішньої управлінської звітності є національні 
стандарти бухгалтерського обліку та звітності, Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та звітності, знання основ теорії бухгалтерського та 
управлінського обліку. Також слід враховувати вплив зовнішніх факторів 
макросередовища (політична ситуація, економічна, галузева і т.п.) і внутрішніх 
факторів мікросередовища (масштаби діяльності, організаційна структура). 

Реалізація професійного судження бухгалтера відбувається через 
облікову політику з метою управлінського обліку, так як, вибираючи конкретні 
методи обліку, підходи, принципи, бухгалтер може формувати протилежні 
картини фінансового становища підприємства у внутрішній управлінській 
звітності. Професійне судження, що оформляється як сукупність документів, 
закріплених в обліковій політиці підприємства, є унікальним інструментом. За 
його допомогою здійснюється процес реальної лібералізації системи 
управлінського обліку, відбувається розробка і вдосконалення норм з 
управлінського обліку. Поняття і явище професійного судження бухгалтера і 
його реалізація через облікову політику з метою управлінського обліку тісно 
пов'язані з діючими і постійно мінливими вимогами в області інформаційних 
потреб внутрішніх користувачів. Грамотне обґрунтування того чи іншого 
положення облікової політики залежить не стільки від знання діючих законів, 
скільки від можливості їх творчого застосування і інтерпретації. 

Ситуації, в яких необхідно висловити своє професійне судження, для 
сучасного бухгалтера в області управлінського обліку і внутрішньої 
управлінської звітності багатогранні, але їх можна звести до стратегічної за 
формуванням принципів облікової політики в області управлінського обліку і 
внутрішньої управлінської звітності, і до тактичної поточної роботи бухгалтера 
з оперативного збору інформації для менеджерів з метою прийняття 
управлінських рішень. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ми прийшли до 
висновку, що професійне судження вже широко поширюється в бухгалтерській 
фінансовій та управлінській теорії та практиці. Нормативне законодавство 
України чітко не регламентує дефініцію «професійного судження», проте 
вказує на його існування, тому сучасні методології трактують його по-різному. 
В даний час критерії оцінки якості професійних суджень, як у фінансовому 
обліку, так і в управлінському обліку відсутні внаслідок недостатнього 
опрацювання законодавчої бази. Це ускладнює вирішення питання про 
однозначність судження бухгалтера з проблем управлінського обліку і 
формування звітності. Визначено місце і значення професійного судження 
бухгалтера при формуванні внутрішньої управлінської звітності. Відзначено, 
що професійне судження бухгалтера слід враховувати на всіх восьми етапах 
формування внутрішньої управлінської звітності підприємства. 
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ТРАНСАКЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕКОНОМІЧНОГО СУБ’ЄКТА 
 

 У статті досліджено сутність поняття «трансакційні процеси». Розглянуто вплив 
трасакційних процесів на результативність і ефективність діяльності економічного 
суб’єкта. Висвітлено природу трансакційних витрат і доходів з позиції економічної теорії. 
Проведено оцінку потенційних можливостей екномічного суб’єкта в аспекті обліково-
інформаційного виміру, ідентифікації і докуметнального відображення трансакційних 
витрат і доходів для забезпечення ефективного управління трансакційними процесами. 

Ключові слова: трансакційні процеси, трансакційні витрати, трансакційні доходи, 
обліково-інформаційне забезпечення. 
 

Постановка проблеми. Трансакційні процеси на сучасному етапі 
розвитку економіки України є найбільш невизначеними з точки зору теорії і 
практики. Тому потреба теоретичного осмислення та практичного розроблення 
даної категорії як об’єкта управління і обліку очевидна.  

В наукових доробках зарубіжних і вітчизняних вчених щодо дослідження 
трансакційних процесів, притаманних економічному суб’єкту, як учаснику 
ринку, знаходимо в основному розкриття інформації про сутність, природу 
походження, класифікацію, можливість ідентифікації трансакційних витрат. Не 
знайшла наукового пояснення друга сторона трансакційних процесів – доходи. 
На наш погляд, враховуючи постулат філософії про двоїстий характер буття, 
наявність трасакційних витрат асоціюється з наявністю трансакційних доходів.  

Враховуючи посилення інтересу науковців до теорії трансакційних витрат 
з погляду економічної теорії, дана проблематика ще не дістала вичерпного 
висвітлення у науковій літературі з бухгалтерського обліку. Поза увагою 
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науковців поки-що залишаються проблеми дослідження обліково- 
інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами 
підприємства; не розроблена і не висвітлена методика оцінювання 
трансакційних витрат як на мікро-, так і на макроекономічному рівні.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Вперше концепцiю 
трансакцiйних витрат розроблено в працях Р. Коуза, який сконцентрував увагу 
економiчної теорії на трансакцiяx, що виникають при передачі прав власності 
від одного економічного агента до іншого [10, с. 122]. Eвoлюцiя тeoрiї 
трансакцій, трaнcaкцiйних процесів, трaнcaкцiйних витрaт знaйшлa cвoє 
вiдoбрaжeння в прaцях тaких вiдoмих зaрубiжних вчeних-eкoнoмicтiв, як Р. 
Кoуза, O.E. Вiльямcoна, Дж. Кoммoнcа, E. Coтo, Д. Aлeна, Д. Нoрта, Дж. 
Уoллic, A. Aлчiaна, Дж. Cтiглeрa, К. Мeнaра, Т. Фiшeра, Г.Б. Клeйнeра, К. 
Ерроу, О. Уільямсон, М. Чампі тa iнших [2; 3; 10-15].  

З рoзвиткoм ринкoвих вiднocин в Укрaїнi пocтупoвo зрocтaв iнтeрec 
cучacних нaукoвцiв: C.I. Aрхiєрeєвa, Н.Ю. Iвaнoвa, В.П. Кузьмeнкa, В.I. 
Милoшикa, Г.Г. Кiрeйцeвa, Шeпeлeнкo O.В., Литвинeнкa В.C, Влaceнкo O.П. 
[1; 4; 7-10] . 

При цьому, розумiння трансакцiйних витрат варiює вiд вузьких 
визначень, що пов'язують цi витрати з окремими видами економiчної 
дiяльностi, до широких, що пiдкреслюють iнституцiйну природу явища. 

Постановка завдання. Метою публікації є проведення наукового 
дослідження трансакційних процесів економічного суб’єкта для виявлення і 
характеристики їх подвійної природи (витрати і доходи), сутності та 
можливостей обліково-інформаційного забезпечення в умовах глобалізації та 
інформаційної асиметрії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне наукове тлумачення 
ще багате на суперечності та розбіжності, історично зумовлені існуванням двох 
шкіл, двох підходів до трактування сутності феномену трансакційних витрат. 
Ці два підходи — підхід прав власності і неокласичний підхід — існують 
незалежно один від одного.  

 Підхід прав власності, який починається безпосередньо з Р. Коуза, 
постійно фокусується на ролі трансакційних витрат у визначенні розподілу 
прав власності, тобто законів, правил, соціальних звичаїв та організацій, які 
спонукають до певної поведінки. Саме поняття «трансакційні витрати» було 
введено в економічну теорію у 1937 р. як витрати використання цінового 
механізму.  Зв'язок між трансакційними витратами та майновими правами 
підсумовано в теоремі Коуза: «За відсутності ринкового розподілу ресурсів і 
розподілу прав власності трансакційні витрати є нульовими» [10, с. 75].  

Трасакційні процеси як економічне поняття чи категорія не вживаються в 
наукових роботах. В основному, ми звикли до трактування трансакційних 
витрат. Наше бачення має дещо інше спрямування. За результатами наших 
досліддень проведена оцінка економічних теорій для виявлення передумов 
виникненя трансакційних процесів (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Оцінка економічних теорій для виявлення передумов виникненя 

трансакційних процесів 
Ознака  Інституціоналізм   Неоінституціоналізм  

Представники і 
предмет 
дослідження 

В.Гамільтон (1818) – вперше ввів 
поняття «інституціональна 
економічна теорія» 
Т.Веблен – соціально-
психологічна конституція 
інституціоналізму 
Дж.Коммонс – правові інститути 
У. Мітчел – кон’юнктурно-
статистичний інституціоналізм  
Дж. Гелбрейт – теорія обмежень 

О.Вільямсон – розширив предмет 
науки за рахунок соціальних, 
культурних, інтелектуальних, 
ідеологічних чинників розвитку 
суспільства 
Р.Коуз – взаємообумовленість і 
конрактність ринку, ієрархія фірми 
Д.Норт – формальні і неформальні 
правила – економічний розвиток  

Об’єкт аналізу Зовнішнє інституціональне 
середовище 

Трансакційні процеси, трансакційні 
витрати і доходи 

Метод аналізу Індуктивний метод Дедуктивний  метод 
Володіння 
інформацією 

Інформаційна асиметрія Інформаційна ентропія 

Роль держави Пріоритетна роль Послаблення ролі держави 
Права власності Пріоритетність прав власності, які 

проявляються через капітал-
власність 

Розпорошеність прав власності, 
поява капіталу-функції поряд з 
капіталом-власністю 

*Джерело: розроблено автором 

 
Вважається, що трансакційні процеси, а, відповідно, трансакційні витрати 

і доходи, є породженням неоінституалізму. Це нова економічна теорія, яка 
пояснює вплив соціальних, культурних, інтелектуальних, ідеологічних 
чинників на розвиток суспільства. При цьому зменшується роль держави і 
збільшується вплив ринку на регулювання економічних відносин. 
Трансформаційні процеси доповнюються трансакційними, що пов’язано з 
ціною плати за місце економічного суб’єкта на ринку, з пошуком інформації 
про ресурси і потенційних покупців. 

Базовою одиницею аналізу в теорії трансакційних процесів визнається акт 
економічної взаємодії, угода, трансакція. При цьому традиційно економічне 
трактування трансакції застосовується як для обміну товарними цінностями, 
юридичними заборгованостями, так і для контрактів (короткострокового і 
довгострокового терміну). 

Трансакції можуть бути таких типів:  
- торгова (ринкова) трансакція, під час якої відбувається обмін правами 

власності без створення нової вартості, характерна для ринків; 
- трансакція управління, яка характеризується взаємозв’язком 

«управління – субординація».  
Дані трансакційні процеси  виникають у зв’язках між працівниками в 

середині підприємства і є кінцевим підсумком цієї трансакції. Даний тип 
трансакцій відповідає відносинам найму. 

До торгових трансакцій відносять:  
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- ф’ючерси (документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) 
актив через встановлений строк після підписання угоди за ціною, вказаною у 
контракті); 

- опціон (документ, який засвідчує право придбати або продати актив на 
визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладання такого 
опціону); 

- форвард (документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) 
актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією 
цін продажу під час укладання контракту). 

В Україні проблема сутності і економічної природи трансакційних витрат 
досліджувалась С.І. Архієреєвим (з точки зору економічної теорії), Козаченко 
Г.В. і Макухіним Г.А. (з точки зору економіки і організації підприємства). На 
потребу наукових досліджень в напряму обліку трансакційних витрат 
неодноразово в своїх наукових доповідях наголошував професор Кірейцев Г.Г., 
акцентуючи увагу на визначенні сутності і класифікаційних ознаках як основи 
методології їх обліку, контролю і аналізу в управлінні підприємством в умовах 
глобалізації [4, с. 25]. 

Трансакційні витрати мають інформаційний характер і виникають 
внаслідок подолання економічними суб’єктами непрозорості інформаційного 
простору. Відповідно, розмір трансакційних витрат залежить від ступеня 
прозорості інформаційного середовища і визначається, з одного боку, змінами у 
структурах, які обумовлені об’єктивними законами та принципами їх розвитку, 
а з іншого – намірами економічних суб’єктів щодо своєї участі в цих 
структурах і бажаного ступеня трансакційної активності. Головним принципом 
оптимізації індивідуальної трансакційної активності суб’єкта є намагання 
мінімізувати сумарні трансакційні витрати.  

В традиційному бухгалтерському обліку трансакційні витрати не виділені 
окремою групою витрат, і здебільшого відображаються в складі 
адміністративних або витрат на збут. Це негативно впливає на процес 
прийняття управлінських рішень щодо трансакційних витрат і управління 
ними. На наш погляд, завдання з виокремлення і узагальнення  інформації щодо 
трансакційних витрат має виконувати управлінський облік через систему 
бюжетування, контролю за їх величиною і доцільністю, та оперативного 
управлінського аналізу. 

В науковій літературі немає такого визначення як трансакційні доходи. 
Зарубіжні та вітчизняні вчені поки не дослідили цю категорію.  

Трансакційні доходи можуть виникаюти в тому випадку, коли під час 
укладання договору одне з підприємств поступається іншому і погоджується на 
менш вигідні умови. Інший  учасних цієї трансакції отримає трансакційні 
доходи в тій сумі, яку йому вдалось виграти у іншого. 

Трансакційними можна вважати доходи, які виникають в результаті 
здійснення трансакційних витрат. Якщо понесені трансакційні витрати 
призвели до збільшення доходів, дані доходи варто відновити та відображати як 
трансакційні. Рекомендована класифікація трансакційних доходів представлена 
в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Класифікація трансакційних доходів 
№пп Вид трансакційних доходів Характеристика доходів 

1. Доходи від отриманої інформації Отримані доходи від важливої інформації 
про потенційних партнерів і ситуацію на 
ринку, використаної в своїх цілях задля 
одержання доходу. 

2. Непередбачені доходи від 
проведення переговорів 

Додаткові доходи, які виникають у процесі 
укладання договору. 

3. Додохи від витрат на рекламу 
 

Доходи, отримані у зв'язку із залученням 
більшої кількості споживачів 

4. Доходи від порушених договірних 
умов 

Доходи, які отримує фірма в результаті 
невчасного, неякісного виконання 
договірних умов 

*Джерело: розроблено автором 

Трансакційні доходи можна також класифікувати за періодичністю 
виникнення (табл. 3). 

Таблиця 3 

Класифікація доходів за періодичністю виникнення 
№пп Трансакційні доходи Характеристика доходів 

1. Постійні Ті доходи, які постійно виникають у результаті 
здійснення певних трансакційних витрат 

2. Змінні Доходи, джерело походження яких є змінним 
3. Разові Доходи, джерело походження яких ефективним було 

одноразово 
*Джерело: розроблено автором 

Введення трансакційних доходів і витрат у вітчизняний бухгалтерський 
облік вимагає відповідного законодавчого та нормативного забезпечення, однак 
в Україні розгляд і прийняття законів – часто проблематичний і затяжний 
процес. Традиційно невисокий рівень «ентузіазму» уряду в контексті 
здійснення заходів реформування дає підстави судити про майбутню швидкість 
впровадження змін в облікову систему. Вважаємо, що розгляд, коригування і 
затвердження низки документів, необхідних для створення правового підґрунтя 
обліку трансакційних доходів і витрат, можуть виявитися тривалими.  

Саме тому приходимо до висновку про необхідність формування 
концепції обліково-аналітичного забезпечення процесу управління 
трансакційними доходами і витратами. 

Висновки з проведеного дослідження. Концепція управлінського обліку 
трансакційних доходів і витрат, як логічна система розвитку, має містити 
наступні елементи: використання облікової інформації в двох напрямах – до 
центрів відповідальності і до центру регулятивних схем структур 
господарського і державного управління, визнання двох основоположних 
концепцій вартості – трудової теорії вартості та маржиналізму (граничної 
корисності благ), розробку методології обліку трансакійних витрат, 
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обумовлених дефіцитом інформації, невизначенісю та ризиками, визначення 
якісних характеристик і сутності трансакційних витрат, класифікацію 
трансакційних витрат з точки зору обмежених ресурсів (економічна) і власних 
інтересів (опортуністична), критерії формування кількісних параметрів, 
послідовність процедур облікового відображення, котроль (COSO) і оцінку 
ефективності здійснення трансакцій. 

Саме через призму управлінського обліку зацікавлені користувачі 
зможуть дослідити сутність і характер трансакційних процесів, які є 
властивими для економічних суб’єктів в умовах посилення економічної 
глобалізації; провести системний аналіз характеру трансакційних витрат і 
доходів, їх структури та динаміки з метою виявлення їх відповідності 
завданням, виконання яких вони забезпечують; з’ясувати відповідність 
існуючої методики оцінювання трансакційних витрат і доходів з метою 
покращення ефективності управління ними.  
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Стаття присвячена питанням та проблемам впровадження програмних продуктів 

для автоматизації бухгалтерського обліку та управління, для підвищення ефективності 
діяльності підприємства, а також висвітлені проблеми вибору найбільш функціонального 
програмного забезпечення бухгалтерського обліку підприємства. 
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облік підприємства, електронний документообіг. 

 
Постановка проблеми. Останнє десятиліття в системі бухгалтерського 

обліку та методології здійснення облікових процедур відбуваються кардинальні 
зміни. Перш за все вони стосуються змін в нормативно-законодавчому 
регулюванні економічних процесів, що відбуваються в Україні, інтеграції 
економіки нашої держави в міжнародне бізнес- середовище. 

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій і засобів 
телекомунікацій, тотальному обміні інформацією (в тому числі і економічною) 
за допомогою комп’ютерних технологій  існуюча система фіксування 
господарських операцій на паперових носіях вже давно потребує кардинальних 
змін. Створення таких носіїв інформації навіть із застосуванням комп'ютерної 
техніки ускладнює та уповільнює збір, обробку, узагальнення інформації, а, 
відповідно, і управлінські процеси. Раціональна організація електронного 
документообігу допомагає оперативній роботі з документами, економить 
робочий час на їх вивчення, опрацювання, технічну та облікову обробку. Але 
така форма ведення бухгалтерського обліку та подання звітності є новою і 
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невідшліфованою, вона потребує уваги та вдосконалень як з боку держави так і 
суб’єктів господарювання, зокрема. 

Постановка завдання. Задачі обліку і управління можуть істотно 
відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки 
продукції або послуг, що надаються, розміру і структури підприємства тощо. 
Важко собі представити одну програму, призначену для масового 
використовування, що задовольняє при цьому потребам більшості підприємств. 
При цьому керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці 
саме його підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання 
масового перевіреного продукту. Будь-яке підприємство намагається досягти 
максимальної ефективності своєї діяльності. Однак,  з розвитком підприємств 
та зростанням масштабу їх функціонування, збільшується навантаження 
працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації. 
В наш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може 
діяти навіть найменше підприємство. У бухгалтерській діяльності це особливо 
важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм для 
бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки 
даних. Проблема оцінки можливостей та впровадження інформаційних систем 
бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить актуальною, оскільки з 
їх впровадженням праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та 
вдосконалення обліку [3].  

Аналіз останніх досліджень. Питанням організації обліку в умовах 
застосування комп’ютерних технологій присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, В.П. 
Завгороднього, С.В. Івахненко [4, 5] та інших. Проте й досі залишається 
проблемним питання вибору програмного забезпечення для бухгалтерів 
підприємств малого та середнього бізнесу відповідно до специфіки діяльності 
їх підприємств. 

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та 
впровадження комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах 
займалися такі вчені як: М.Т Барановський, М.Т. Білуха, Ф.Ф Бутинець, С.В. 
Івахненков, Г. Г Кірейцев, Ю.А Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, М.Г Чумаченко. 
Дані вчені зробили значний внесок в розвиток інформаційних систем 
бухгалтерського обліку. Проте, ряд проблем щодо його впровадження є 
неповністю дослідженими. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема створення та 
впровадження інформаційних систем на підприємстві залишається однією з 
найскладніших в Україні. У питаннях створення відділів інформатизації та 
автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоліків, які 
гальмують розвиток інформаційної мережі. Серед них слід виділити такі: 

- відсутність кваліфікованих бухгалтерів – адміністраторів, які можуть 
ефективно працювати з автоматизованими системами; 

-   використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, 
значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її 
впровадження; 
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-  усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в 
повсякденну проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї 
інформаційної мережі; 

-  відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми обліку 
на вітчизняному рівні.  

Досить часто рішення про впровадження автоматизованої системи обліку 
приймається для того, щоб замінити інформаційні системи, які вже не 
відповідають умовам бізнесу або для того,  щоб мати конкурентні переваги. Як 
показує практика, впровадження дорогих іноземних програмних продуктів 
комп’ютеризації бухгалтерського обліку не дозволяє відразу вирішити всі 
проблеми підприємства. Вітчизняні програмні продукти мають відповідати 
основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити 
облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи специфічні риси 
підприємств [6]. Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний 
продукт автоматизації інформаційної бази підприємства. 

Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається 
за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або електронні 
бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro фірми Borland 
(Inprise), SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації Lotus 
Development Corp.) і безпосередньо бухгалтерські програми. 

Досить хорошим варіантом вирішення проблеми автоматизації обліку на 
підприємствах малого бізнесу є використання електронних таблиць. Найбільш 
популярною на сьогодні є електронна таблиця Microsoft Excel. Електронна 
таблиця – це проста у використанні комп’ютерна програма, призначена для 
обробки даних. Основна перевага електронних таблиць – простота 
використання засобів обробки. Робота із ними не вимагає від користувача 
спеціальної підготовки у області програмування. 

Однак, недоліком Excel є те, що вона не формує проводок по 
господарських операціях, а також оформлення друкованого варіанту форм 
звітності є значно складнішим, ніж у тій же 1С Бухгалтерії, де все здійснюється 
за долі секунди. На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр 
програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і 
найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: 
"Підприємство", "Парус - Підприємство" та "Бест Звіт Плюс". 

 В Україні на даний час більш широкого розповсюдження набула 
програма "1С: Підприємство 8.3". Система програм "1С: Підприємство", 
призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку, що 
стоять перед сучасними підприємствами, які динамічно розвиваються. Вона є 
системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній 
технологічній платформі: «1С: Підприємство». Керівник може вибрати 
рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і яке надалі 
розвиватиметься у міру зростання підприємства або розширення задач 
автоматизації.  

«Парус-Підприємство» – повнофункціональна система, що дозволяє 
автоматизувати всі облікові й управлінські завдання, характерні для 
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підприємств малого і середнього бізнесу. У її складі тепер десять модулів: 
«Парус-Адміністратор»; «Парус-Бухгалтерія»; «Парус-Реалізація і Склад»; 
«Парус-Заробітна плата»; «Парус-Персонал»; «Парус-Менеджмент і 
Маркетинг» (CRM-модуль); «Парус-Консолідація»; «Парус-Ресторан»; «Парус-
Готель»; «Парус-Лікувальна установа» [5, 86]. 

«Бест звіт плюс» – програмний комплекс, призначений для автоматизації 
процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він забезпечує 
організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб’єктів 
господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між 
ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким 
передбачена чинним законодавством. Це можливість інтеграції даних з будь-
якої бухгалтерської програми (1C і т.п.).  

Отже, кожне підприємство може вибрати програмний продукт для 
автоматизації обліку відповідно до своїх особливостей здійснення діяльності та 
особливостей ведення бухгалтерського обліку. 

Вагомою проблемою являється і відповідність реквізитів електронного 
документа прийнятим стандартам. Електронний документ має юридичну силу 
лише за наявності обов’язкових реквізитів. У Законі України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» зазначається, що «оригіналом 
електронного документа вважається електронний примірник документа 
з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом 
автора» [2].  Проте, переліку таких реквізитів, крім електронного підпису не 
наведено. Якщо ж спиратися на положення Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», то там надається лише 
короткий перелік загальних реквізитів, що є достатніми лише для паперових 
документів. 

Крім проблеми юридичної сили електронних документів постає проблема 
їх захисту. По-перше, це контроль прав доступу до документів, а по-друге, це 
захист електронного документа і його реквізитів від випадкових чи навмисних 
змін у документі після його формування і набрання юридичної сили, а також 
захист електронного документа під час його зберігання в електронному 
архіві. Захист електронних документів на підприємстві можна організувати 
різними способами. Наприклад,  можна застосовувати розмежування прав 
доступу з використанням індивідуальних паролів входу до програми. Це 
дозволить працівникам працювати лише з тими документами, які входять до їх 
компетенції [2]. 

Більшість з розглянутих проблем можливо вирішити на рівні самого 
підприємства за рахунок правильного впровадження та використання системи 
електронного документообігу. 

Скрипник М.Є у своїй праці зазначає, що «впровадження 
автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку – це процес, 
результатом якого є поліпшення якості облікових даних і, як наслідок, 
підвищення ефективності управління підприємством. Наступним кроком 
щодо розвитку бухгалтерського обліку після його автоматизації може бути 
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використання корпоративних, галузевих, регіональних та міжрегіональних 
комп’ютерних мереж. В Україні мережева система обліку своїми темпами 
розвитку поступається системі обліку у високо розвинутих країнах, тому слід 
використовувати міжнародні стандарти та закордонний досвід» [7]. Важко не 
погодитися з цим твердженням, тому що досвід закордонних підприємств щодо 
автоматизації облікових робіт, систематизації, обробки та передачі економічної 
інформації є більш досконалим і врегульований міжнародними стандартами. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, автоматизація системи 
бухгалтерського обліку дозволяє істотно полегшити парцю бухгалтера, 
позбавити його від рутинної роботи, підвищує оперативність та точність 
облікової інформації, дозволяє більше приділяти уваги проведенню 
економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів 
щодо підвищення ефективності цієї роботи. Саме тому підприємствам 
необхідно визначитися з вибором програмного забезпечення, яке було здатне 
забезпечити всі потреби обліку підприємства і разом з тим було досить 
економним і не вимагало великих витрат на його придбання, а також не 
вимагало від бухгалтера специфічних навичок програмування. На нашу думку, 
найбільш ефективним буде використання продукту "1С:Підприємство", бо він 
забезпечує найбільш повний спектр можливостей для ведення обліку на 
підприємстві і є, на даний час, найбільше економічним, з точки зору витрат на 
його придбання та обслуговування. Тільки за умови раціонального вибору 
можна максимізувати ефективність та ведення облікової діяльності, що, 
безумовно, є необхідним кроком на шляху до розвитку і процвітання будь- 
якого підприємства. 
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У статті розглянуто поняття облікової політики бюджетних установ, основні 

напрями та особливості її формування. Досліджено вплив впровадження Національних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі на підходи до розкриття 
елементів облікової політики. 
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Постановка проблеми. Останні десять років в Україні відбувалися 

суттєві зміни в економічному устрою країни, які вплинули й на діяльність 
бюджетних установ та організацій. Необхідність змін у формуванні 
економічної, обліково-аналітичної інформації та адаптації її до вимог  
міжнародних стандартів, підвищення рівня прозорості та відкритості ведення 
бухгалтерського обліку, встановлення уніфікованих вимог до вибору 
програмного забезпечення, посилення інтеграційних процесів, гармонізація усіх 
ланок управління – потребували перегляду системи бухгалтерського обліку в 
бюджетному секторі. Початком реформи виконання державної політики в 
бюджетній сфері стала прийнята Кабінетом міністрів України в січні 2007 року 
Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 
[2], реалізація якої повинна забезпечити умови для створення інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами та 
бухгалтерським обліком, зокрема. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у вивченні порядку 
формування положень облікової політики та проблем, що виникають при 
регулюванні організації обліку з врахуванням особливостей функціонування  
бюджетних установ.  
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Аналіз останніх досліджень. Питання організації бухгалтерського обліку 
бюджетних установ постійно привертало увагу науковців, зокрема, Бутинця 
Ф.Ф., Джоги Р.Т., Свірко С.В. З моменту розробки і прийняття Стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі над 
стратегією вдосконалення облікової політики та бухгалтерського обліку в 
бюджетній сфері з урахуванням вимог міжнародних стандартів працювало 
багато вчених: Свірко С.В., Левицька С.О., Житний П.Є., Александров В.Т., 
Ворона О.І., Германчук П.К. та ін. В своїх роботах вони досліджували сутність 
облікової політики, визначали її принципи, методи, процедури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж тривалого часу 
вважалось, що усі ділянки обліку господарської діяльності бюджетних установ 
є чітко визначеними. Державні органи управління, органи місцевого 
самоврядування та державні інституційні одиниці, на яких покладені 
законотворчі та контрольні функції – Міністерство фінансів України, Державна 
казначейська служба Україні, Державна фінансова інспекція України тощо – 
розробили та затвердили  значну кількість нормативних документів щодо 
врегулювання діяльності бюджетних установ та організації ведення ними 
бухгалтерського обліку. Жоден вид обліку не має стільки рівнів законодавчого 
регулювання, як бюджетний. В цілому система нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні представлена п’ятьма 
рівнями, кожен з яких об’єднує окрему групу нормативних документів  
обов’язкових до виконання [6]: 
– перший рівень – нормативно-правові акти вищої юридичної сили, які 

регулюють бюджетні правовідносини (Бюджетний кодекс України [1], 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, Закон України «Про Державний бюджет 
України» та інші); 

– другий рівень – нормативно-правові акти, прийняті на підставі Бюджетного 
кодексу України та на виконання його положень (постанови Кабінету 
Міністрів України); 

– третій рівень – нормативно-правові акти, прийняті на основі Бюджетного 
кодексу України і нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 
(накази Державної казначейської служби України та інших органів 
виконавчої влади); 

– четвертий рівень – рішення органів АР Крим, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування. 

– п’ятий рівень – рішення керівництва конкретної бюджетної установи. 
Лише останній (п’ятий) рівень організації бухгалтерського обліку – 

стосується рішень, що приймаються керівництвом установи на підставі 
попередніх чотирьох пакетів документів нормативно-правового забезпечення. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України облікова система в 
бюджетних установах та організаціях ґрунтується на чіткому дотриманні усіма 
учасниками бюджетного процесу єдиних принципів у формуванні та 
систематизації облікової інформації для прийняття рішень її користувачами. У 
той же час, з оголошенням Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
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обліку в державному секторі на 2007-20015 роки [2] визначено основні напрями 
удосконалення бюджетного обліку з врахуванням міжнародних стандартів 
(МСБОДС) IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). А з 
введенням з 01.01.2015 року Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у державному секторі  питання затвердження облікової 
політики для суб’єктів бюджетної сфери набуло нового звучання і потребує 
напрацювання певної системи щодо розробки уніфікованої структури облікової 
політики (як організаційного регламенту бюджетної установи), окреслення 
основних елементів такого документу і підготовки та затвердження його з 
урахуванням всіх особливостей установи. 

Більшість учасників бюджетного процесу із введенням змін до організації 
облікового процесу в державному секторі зіткнулися із проблемами щодо 
формування облікової політики своїх установ, так як до цього моменту не мали 
ніякої практики щодо визначення методів та процедур облікового процесу. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок» [4] облікова політика суб’єкта державного сектору повинна 
визначатися у  розпорядчому  документі,  в якому мають бути встановлені 
методи оцінки,   обліку,   процедури,   які   має  застосовувати  суб’єкт 
державного  сектору  та  щодо  яких  нормативно-правовими актами з 
бухгалтерського   обліку  передбачено  більше  ніж  один  варіант. 
Одноваріантні   методи   оцінки,   обліку  і  процедур  до  такого розпорядчого 
документа включати недоцільно. 

У зв’язку із відсутністю певної самостійності у прийнятті рішень щодо 
ведення облікового процесу та практики щодо формування облікової політики 
Міністерством фінансів України були затверджені Методичні рекомендації 
щодо облікової політики суб'єкта державного сектору [5], якими 
встановлюється, що суб'єкт державного сектору самостійно на основі 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в 
державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником 
бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї. 

Відповідно до методичних  рекомендацій «облікова політика може 
враховувати галузеві особливості діяльності суб'єкта державного сектору». 
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», яким в 
своїй діяльності керуються і бюджетні установи та організації, встановлюється, 
що облікову політику підприємства (та установи) визначають самостійно. 
Отже, керівники установ державного сектору мають право самостійно 
визначати основні елементи облікової політики, які максимально 
задовольняють їх потребам. Проте, в реальному житті такі питання не входять 
до компетенції бюджетних установ. Чому? 

У Методичних рекомендаціях [5], зокрема, додатку 3 до них, наводиться 
приклад Наказу про облікову політику. Якщо проаналізувати наведений зразок, 
то можна побачити – даний документ не має чітко визначеної структури. І якщо 
самі рекомендації щодо формування елементів облікової політики 
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регламентують, що «розпорядчий документ про облікову політику суб'єкта 
державного сектору визначає, зокрема: одиницю аналітичного обліку запасів; 
порядок аналітичного обліку запасів; методи оцінки вибуття запасів; 
періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; 
порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, застосування 
окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку транспортно-
заготівельних витрат; перелік і склад статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг); строки корисного використання груп 
основних засобів; строки корисного використання груп нематеріальних активів 
тощо,  суб'єкти державного сектору зазначають у розпорядчому документі про 
облікову політику кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для 
відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не 
передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку 
для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, із 
збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та 
іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному 
секторі…» та інші розкриття елементів, то сам документ – приклад має досить 
стислу структуру і не містить повноти (конкретизації) елементів облікової 
політики, що не дозволяє однозначно скласти уявлення про наповнення змістом 
цієї структури. 

Результат діяльності бюджетної установи визначається виконанням 
кошторису доходів та видатків. Відповідно контроль за отриманням асигнувань 
із бюджетів різних рівнів та контроль за здійсненням видатків контролюється 
державними органами в рамках виконання взятих бюджетними установами 
бюджетних зобов’язань. Крім того, при визначенні цілей та завдань бюджетні 
установи повинні не тільки відображати їх в обліковій політиці, але й 
узгоджуватися з цілями і завданнями головного розпорядника бюджетних 
коштів. 

Проте,  недостатнє вивчення питання формування облікової політики та 
відсутність чітких, конкретизованих роз’яснень державних органів призвело до 
того, що на практиці склався стереотипний підхід до цієї процедури. Головні 
бухгалтери бюджетних установ нерідко формально підходять до формування 
Наказу про облікову політику. Це не є раціональним підходом, так як він не 
дозволяє бюджетним установам сформувати ефективну систему 
бухгалтерського обліку. 

На практиці Наказом про облікову політику повинні вирішуватися ряд 
питань організаційного характеру, що визначаються бюджетною установою та 
забезпечують досягнення основної мети облікової політики в бюджетних 
установах: надійний контроль за ефективністю та цільовим використання 
бюджетних коштів. До них, зокрема, можна віднести такі: 
- затвердження Графіка документообігу; 
- складання Плану проведення обов'язкових та позапланових інвентаризацій; 
- розподіл функціональних обов'язків працівників бухгалтерії; 
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- встановлення переліку посадових осіб, що мають право підписувати фінансові 
документи та документи на відпуск матеріальних цінностей; 

- створення постійно діючих комісій: інвентаризаційної, з приймання в 
експлуатацію необоротних активів, списання матеріальних цінностей; 

- вибір форми бухгалтерського обліку; 
- терміни надання звітності до вищої установи; 
- окремі правила ведення обліку, що вирішуються головним розпорядником; 
- складання Робочого Плану рахунків з визначенням субрахунків та облікових 

груп в межах субрахунків для аналітичного обліку; 
- затвердження Положення про архів установи. 

В наказі про облікову політику можуть бути включені і інші питання 
організації обліку, планування та контролю за фінансово-господарською 
діяльністю бюджетної установи. 

Така побудова облікової політики та її дотримання дозволить належним 
чином вести бухгалтерський облік, досягати основної мети - контроль за 
збереженням державного майна та цільовим використанням бюджетних коштів, 
надавати якісно складену фінансову та статистичну звітність. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розробка та 
затвердження облікової політики бюджетних установ повинна забезпечити 
найефективніший спосіб відображення фінансово – господарських операцій, які 
вони здійснюють. Особливістю бюджетних установ та їх відмінністю від інших 
господарюючих суб’єктів є те, що у своїй діяльності вони повинні 
дотримуватися як загального законодавства з питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, так і бюджетного, який є пріоритетним перед іншими 
виходячи з норм ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу [1]. 

Формування облікової політики є надзвичайно важливим, оскільки 
бюджетна установа з її допомогою може встановити найвигідніші методи 
обліку для якісного кошторисного планування і складання звітності. В процесі 
формування політики кожна установа повинна ставити перед собою такі 
завдання, як: 
- закріплення базових принципів організації та ведення бухгалтерського 

обліку, планування діяльності бюджетної установи; 
-  своєчасне попередження негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності; 
- виявлення й ефективне використання внутрішньогосподарських резервів; 
-  контроль за наявністю та рухом як бюджетних, так і позабюджетних 

коштів, їх цільовим призначенням та раціональним використанням; 
- адаптація методів та процедур бухгалтерського обліку в автоматизованому 

середовищі. 
    Реалізація сукупності вищевказаних завдань дасть змогу побудувати 

ефективну систему обліку, спроможну не тільки контролювати діяльність 
бюджетних установ, але й можливість реалізувати функцію внутрішнього 
управління, аналізу діяльності установи та прийняття управлінських рішень. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: СУЩНОСТЬ, 
ЭЛЕМЕНТЫ 

 
 Научно обоснованы предпосылки формирования концепции финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала. Изложено экономическое содержание 
разработанной концепции, представляющей собой стратегию внедрения в практическую 
деятельность субъектов экономики разработанной методологии финансового управления 
воспроизводством важнейшего элемента национального богатства – человеческого 
капитала: цель, задачи, направления реализации концепции и разработанный 
методологический инструментарий. 

Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство, финансовое управление, 
концепция, стратегия, методология, инструментарий, стоимостная оценка человеческого 
капитала. 
 

Постановка проблемы. Условия формирования новой экономики 
предопределили особое значение и место в экономических отношениях 
носителю знаний, навыков, умений – человеку и, конечно же, его капиталу. 
Анализ теоретических и практических подходов к осмыслению и становлению 
категории «человеческий капитал» свидетельствует о значимости и 
необходимости формирования эффективной  системы финансового управления 
его воспроизводством, что прямо или косвенно определено еще классиками 
экономической мысли [1,2,3,4,5]. Известно, что устойчивый экономический 
рост экономики может быть достигнут в случае формирования благоприятной 
инновационной среды. При этом повышение эффективности предлагаемых 
направлений инновационного развития должно базироваться, в том числе, на 
проведении комплекса обязательных мероприятий как на макро-, так и на 
микро- и нано- уровнях, предусматривающих смещение акцентов на 
справедливость и объективность формирования экономических, в том числе 
финансовых отношений между всеми участниками инновационного процесса. 
Учитывая, что важнейшим субъектом финансовых отношений, 
предопределяющим эффективность экономических отношений в целом, 
является человек с присущими ему качественными характеристиками, следует, 
что для повышения эффективности проводимой экономической политики в 
Республике Беларусь необходимо систематически проводить анализ динамики 
качественного уровня человеческого капитала на основе его стоимостной 
оценки, выстраивать рейтинг отраслей и отдельных предприятий внутри 
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отрасли по обеспеченности качественными человеческими ресурсами, 
постоянно оценивать эффективность проводимых инвестиционных 
мероприятий в работников как на уровне государства, так и отдельно взятого 
домашнего хозяйства. Все обозначенные проблемы требуют создания четко 
выстроенной системы финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала, которая, в первую очередь, должна соответствовать 
государственной стратегии инновационного развития. Кроме того, решить на 
практике обозначенные проблемы эффективно можно лишь при наличии 
обоснованной концепции финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала, учитывающей сформированные направления развития 
социально ориентированного постиндустриального общества и 
представляющей собой совокупность конкретных мероприятия с применением 
разработанного инструментария. 

Цель статьи. Раскрыть основные положения предлагаемой концепции 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала: цель, 
задачи, инструментарий методологии финансового управления человеческим 
капиталом, система его информационного обеспечения.  

Изложение основного материала исследжования. Избранные пути 
реформирования существующих подходов системы финансового управления  в 
целом, и воспроизводством человеческого капитала в частности, в развитых 
странах ориентированы на стратегию устойчивого экономического развития 
субъектов макро-, микро- и нано- уровней. Развитие системы финансового 
управления в части формирования методологии финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала, прежде всего, предполагает 
формирование научной теории финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала, разработку специального методологического 
инструментария, и создание формализованного представления процесса 
внедрения разработанных концептуальных основ всеми субъектами экономики. 

Разработанная концепция финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала базируется на положениях фундаментальной 
воспроизводственной концепции финансов, базовых концепциях финансового 
менеджмента и мировом опыте применения новых подходов к управлению в 
целом, в том числе в рамках финансовых отношений [6,7,8,9]. Концепция будет 
ориентирована на приоритеты устойчивого развития, учитывая особенности 
формирования национальной экономики и ее экономический рост. 

Формирование концепции финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала предопределяет необходимость реформирования 
системы финансового менеджмента, что, в свою очередь, ведет к  изменению 
направлений и объемов финансовых потоков в целях поддержания устойчивого 
роста основных макро- и микроэкономических показателей: объема 
национального богатства, индексов человеческого и инновационного развития, 
ВВП, дохода микро- и нано- субъектов экономики . 

Целью концепции, определенной исходя из ключевых проблем 
инновационного развития и потребностей формирования социально-
ориентированной национальной экономики, является формирование особого 
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научного подхода к пониманию процесса финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала и реформирование существующей 
системы финансового менеджмента на микро- и мезо- уровнях посредством 
внедрения в практическую деятельность субъектов экономики методологии 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала. Для чего 
была аргументировано доказана главенствующая роль человека в системе 
финансовых отношений, обладающего знаниями, навыками, умениями, 
используемыми в производственно-хозяйственной деятельности, и 
сформирована гармонизированная модель (формализованное представление 
всего процесса) финансового управления воспроизводством исследуемой 
категории. При этом учитывалось, что финансовые решения базируются на 
общих методологических основах их принятия, т.е. применении основных 
подходов: системного, функционального и процессного, и формируются на 
основе использования специального инструментария.  

Основными задачами концепции являются: а) обеспечение соблюдения 
принципа социально-ориентированного развития, заключающегося в ориентации 
перераспределения ресурсов на эффективно  работающее население; б) создание 
условий для развития и укрепления человеческих ресурсов субъекта экономики; 
в) разработка механизма функционирования вводимого объекта (финансовое 
управление воспроизводством человеческого капитала).  

Концепция станет основой стратегии внедрения разработанной 
методологии финансового управления воспроизводством человеческого 
капитала в практическую деятельность субъектов хозяйствования. Она 
определит главенствующую роль человека в стратегии экономического и 
социального развития общества.   

Направления и инструменты реализации концепции: создание системы 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала, основанной 
на принципе социально-ориентированного развития; формирование службы, 
обеспечивающей своевременное внедрение в практику всего разработанного 
инструментария методологии финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала; формирование рейтинга работников посредством 
оценки качественных характеристик его человеческого капитала; разработка 
методических рекомендаций по финансовому управлению воспроизводством 
человеческого капитала. 

Для формирования четкого представления о процессе финансового 
управления воспроизводством человеческого капитала необходимо 
теоретически и практически смоделировать стратегию его внедрения. Под 
стратегией мы в первую очередь, будем понимать набор основных целей, 
ключевых направлений и инструментов для достижения поставленных целей. 
При этом принятые к реализации цели и будут формировать направления 
экономического развития конкретного участника экономических отношений. 
Таким образом, стратегия внедрения системы финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала должна базироваться на  основах 
разработанной методологии, сформулированных целях и задачах финансового 
управления воспроизводством человеческого капитала, финансовых 
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механизмах функционирования вводимого объекта системы финансового 
управления, его взаимосвязях с внешними и внутренними элементами системы 
финансового менеджмента с учетом поэтапного использования специального 
инструментария с целью формализации процесса управления посредством 
создания  гармонизированной модели финансового управления 
воспроизводством исследуемой категорией.  

Целью финансового управления воспроизводством человеческого 
капитала является: приобретение человеческого ресурса с максимальным 
значением стоимостной оценки человеческого капитала при условии 
минимальных затрат на содержание, развитие, сохранение; при использовании - 
обеспечение максимальной отдачи от используемых человеческих ресурсов при 
улучшении их качественных характеристик. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 
задачи для финансового управления воспроизводством человеческого капитала 
как отдельного работника, так и организации в целом: 

 определение достоверной стоимостной оценки человеческого 
капитала; 

 определение затрат по содержанию, сохранению и развитию 
человеческого капитала за плановый и отчетный периоды; 

 расчет стоимости человеческого капитала с учетом стадий его 
формирования и использования; 

 обоснование сумм инвестиционных затрат на развитие и 
сохранение человеческого капитала; 

 оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал за 
отчетный и будущие периоды; 

 определение прогнозного значения дисконтированной стоимостной 
оценки человеческого капитала; 

 выявление желаемого соотношения  стоимостной оценки 
человеческого капитала, затрат на его содержание, развитие, сохранение и 
финансового результата организации; 

 обоснование критических значений индикаторов эффективности 
финансового управления воспроизводством  человеческого капитала. 

Основным методологическим инструментом достижения поставленной 
цели и решения задач, в первую очередь, будет являться комплекс 
разработанных методик: стоимостной оценки человеческого капитала, 
определения величины возможных (допустимых) дополнительных затрат, 
связанных с повышением качественного уровня человеческого капитала и 
величины допустимой стоимости человеческого капитала, формирования и 
использования денежного фонда «фонд человеческого капитала». 

Методика стоимостной оценки разработана на основе теории нечетких 
множеств. Она позволяет формализовать  представление нового способа измерения 
ценности (полезности) человеческого капитала,   разработанной  системы факторов 
стоимостной оценки исследуемой категории. Для ее практической реализации нами 
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разработан алгоритм сбора и оценки информации о качественных характеристиках 
носителя человеческого капитала. 

Следующий инструмент - методика  определения величины допустимых 
дополнительных затрат на воспроизводство человеческого капитала, направленных 
на улучшение его качественных составляющих и величины стоимости 
человеческого капитала. В качестве методологической основы определения 
величины возможных (допустимых) дополнительных затрат, взяты теории 
производства, а именно, основы по факторного распределения дохода и спроса 
на переменный фактор.  

Что касается применения методики формирования и использования 
специального денежного фонда на воспроизводство человеческого капитала, то 
она  позволяет решить следующие прикладные задачи:  

- за счет каких источников этот фонд будет сформирован, чем будет 
определяться объем денежных средств из каждого источника и, в конечном 
итоге, структура фонда по источникам его формирования; 

- по каким направлениям будут использоваться средства фонда, чем будет 
определяться состав работников (носителей ЧК), участвующих в распределении 
средств фонда, и каков будет  объем денежных средств, выделяемых для 
каждого из них. 

Важным инструментом внедрения методологии финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала в практическую деятельность 
является система информационного обеспечения финансового управления 
воспроизводством человеческого капитала. Она представляет собой 
совокупность систематизированных по стадиям формирования и использования 
человеческого капитала учетно-аналитических данных о  стоимостной оценке 
человеческого капитала и величине затрат на его приобретение, развитие, 
сохранение и содержание, отраженных в специальных регистрах. При этом 
будем учитывать, что часть человеческого ресурса, участвующая в 
формировании «экономических выгод» и контролируемая нанимателем, 
формирует человеческий капитал. Принимая на работу человека, наниматель 
рассчитывает на то, что он (принимаемый работник) будет применять в работе 
все имеющиеся у него знания, навыки, способности. Другими словами, на 
стадии приобретения человеческий капитал формируется посредством всего 
объема приобретенных человеческих ресурсов принимаемого работника. В 
бухгалтерском балансе приобретение человеческих ресурсов и, соответственно, 
человеческого капитала отразится в активе в статье «Нематериальные активы» 
и пассиве в статье «Человеческий капитал» соответственно.  

На стадии содержания расходы организации по содержанию работника, 
прежде всего величина его оплаты труда, будут увеличивать стоимость 
человеческих ресурсов, и при включении в расходы организации, одновременно 
сформируют своего рода фонд возмещения стоимости потребленного 
работником финансового ресурса организации.  Причем, для возможности 
проведения анализа эффективности проводимых инвестиционных мероприятий 
все расходы будем делить по временному признаку на долгосрочные и 
краткосрочные.  
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На стадии развития расходы субъектов экономики на оплату 
всевозможных способов повышения профессиональной подготовки 
(переподготовки) работника при отнесении в расходы пополнят фонд 
возмещения стоимости потребленного работником финансовых ресурсов 
организации.  

Стадия «сохранение» предполагает в высшей степени нестандартный 
подход нанимателя при оценке возможных перспектив «использования» 
конкретного работника для достижения поставленных производственных целей. 
Прирост человеческого капитала на этой стадии возможен благодаря 
работникам, внесшим весомый вклад в развитие организации. Для этой стадии 
в разработанной нами методике оценки человеческого капитала введен 
специальный фактор «творческий подход при выполнении задания». Этот 
фактор мы предполагаем оценивать в таком же диапазоне как фактор 
«производительность труда», что придает ему особую значимость. 

Таким образом, разработанная система информационного обеспечения 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала в 
совокупности с разработанной методикой его стоимостной оценки позволит 
соизмерить фактические затраты, связанные с воспроизводством человеческого 
капитала, и значение объективной стоимостной оценки такого капитала за 
соответствующие периоды, обусловленное качественными характеристиками 
человеческих ресурсов, задействованных в производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Определив основой инструментарий для реализации методологии 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала в 
практическую деятельность субъектов хозяйствования, а также отразив цели, 
задачи, представляется возможным формирование специализированного  
алгоритма принятия решений по финансовому управлению воспроизводством 
человеческого капитала.  

Для организации в целом комплексное использование инструментария 
финансового механизма позволит оценить эффективность инвестиционных и 
текущих затрат на содержание, развитие, сохранение человеческого капитала, а 
также отдачи данных затрат на единицу прироста стоимостной оценки 
человеческого капитала. Таким образом, можно будет говорить о возможности 
принятия решений об увеличении/уменьшении общей суммы участия 
работников в прибыли, об увеличении/уменьшении инвестиционных и текущих 
затрат в человеческий капитал, в  т.ч. по стадиям его формирования и 
использования.  

Выводы. Изложенные предпосылки формирования концепции 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала послужили 
основанием систематизации имеющихся знаний и приращении новых в 
отношении важнейшего фактора экономического роста – человеческого 
капитала: выявлении новых характерных признаков, формирования 
эффективной системы управления в новой области знаний, позволяющей 
решать важнейшие финансовые задачи как на макро-, так и на микро- и нано- 
уровнях. Разработанная концепция является основой стратегии внедрения 
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разработанной методологии финансового управления воспроизводством 
человеческого капитала в практическую деятельность субъектов 
хозяйствования и обеспечит изменение направлений и объемов финансовых 
потоков для поддержания устойчивого роста основных макро- и 
микроэкономических показателей: объема национального богатства, индексов 
человеческого и инновационного развития, ВВП, дохода микро- и нано- 
субъектов экономики. 
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TOWARDS DEFICIT FREE AND LIMITED TAX ECONOMY 
 
 

To what extent an economy needs taxes? Considerations show that taxes are strongly tied to 
specific way of economic thinking not quite right. Correct conceiving of the fundamental economic 
categories: capital, labor, and money as abstract, intellectual notions open a new perspective for 
economy. Then discloses a fact that labor creates money i.e. labor is financing on its own. 
Therefore, economy does not need taxes in order to finance labor of employees. Taxes are only 
needed for assets financing. It is natural in companies and it is true in the public sector as well. A 
material perceiving of the capital and labor is the reason of severe taxes, budget deficits, and it 
damages an image of money economy as a magnificent achievement of humanity. 

Keywords: capital, labor, money, value, tax, deflation. 
 
1. INTRODUCTION  
Understanding the abstract nature of capital and the impossibility of its sensory 

perception opened new avenues of economic thinking. Capital is the abstract ability 
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of doing work, so capital and labor are in tandem. Disclosure of relationships 
between capital and labor has led to a coherent economic theory called laborism [16], 
in which the work is a factor that drives the economy. In laborism labor and capital 
form a tandem of complementary concepts. The fundamental of this new economic 
thinking contains papers [10], [17], and [18] where, among others, the economic 
constant of potential growth is described. Theory of laborism differs from 
monetarism in many agendas. The difference manifests chiefly in a concept of 
money, since in the laborism money is created by labor so that the central bank 
changes its function to role of payer of compensation for work accomplished in the 
public sector. In addition the equation of exchange is quite original. In the present 
paper the agenda of taxations is the main aim of consideration. To what extent 
economies need taxations? What can be taxed and what should not be taxed? What 
replaces the tax funds? What about a budget deficit? These questions are lively 
discussed in this paper. 

This paper contains a section that gives a modern clarification of the tetrad: 
capital-labor-value-money, the notions forming a fundamental of economic thinking. 
Each of these economic categories has already been discussed in the above pointed 
papers; however the present introduction in a form of the tetrad should disclose some 
new significant relationships. How economy works conducted by the new economic 
thought called laborism is a separate subsequent part. There are, among others, 
explanations of the great financial benefits, which should allow for avoiding some 
part of taxes. The agenda of taxation is discussed in the further parts of paper after 
earlier theoretical preparations. To them belongs a fair minimum wage theory, which 
does not admit a depreciation of the employee’s human capital so that such a pay 
ought not to be taxed.  

2. THE TETRAD: CAPITAL – LABOR – VALUE – MONEY  
Notion of capital appeared earliest among considerations of the double entry 

accounting theory where it is the core category. The essential task of the double entry 
accounting is, as commonly known, a periodical measurement how the initial capital 
invested in business has changed. An increase of capital in a period is called an 
income (profit), and it is the most expected situation. Among different types of the 
assets money belongs to the most requested. Capital (own or debt) and assets forms 
statement of a company financial position or balance sheet. From this fundamental 
statement implies that capital is an abstract category that cannot be perceived by 
senses, only with a use of mind that is to say applying an intellectual power. 
Relationships between resources, capital, assets, value, and money are precisely 
enlightened in the papers [17], [18]. My choice is to provide some parts of my earlier 
papers verbatim as it is possibly the clearest explanation of the relationships between 
pointed notions.  

 The first printed book that includes some explanation of the relation between 
capital and assets, as well as a description of a system of periodical measurement of 
capital invested in business, was written by L. Pacioli [29] and was published in 
Venice in the year 1494. That book covered five topics and accounting was one of 
them. The accounting part was entitled “Particularis de Computis et Scripturis” 
(“About Accounts and Other Writings”). We can guess that at least from that time the 
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measurement of the capital growth in business activities became a “common” skill. 
This knowledge is presently known as the two-dimensional double-entry accounting 
system. The essence of the double-entry recording is still a subject under examination 
by authors, such as Y. Ijiri [21] and M. Dobija [11], among others. 

 In order to show the relation between capital and assets, let us consider a very 
simple statement of financial position of a business. Assets of this firm include only a 
car (value of 40 000 USD) and a cash on hand (10 000 USD). The appropriate 
balance sheet consistent with the duality principle is presented in the Table 1.  

 
Table 1. Statement of financial position 

 
Value of Assets Capital 

Cash $ 10 000 Owner’s capital 
$ 50 000 

Car $ 40 000  
Total $ 50 000 Total $ 50 000 

 
Both assets, i.e. a car and cash, first of all have their specific ability for 

performing work and second of all by definition assets have to assure a stream of 
inflows, so after a particular period one can expect that the total value of a business 
will be greater, despite the fact that the value of a car diminishes. It is the essence 
of assets. The aim of a firm is to increase the value of capital and this is an 
indispensable (sine qua non) condition of endurance. The main task of an 
accounting system is to measure periodical changes of capital – an income when 
capital increases and a loss when capital decreases. However, the unit of measure 
in that system has not yet been clearly understood. It is after all the unit of capital 
and the notion capital was vague for centuries. Summing up – the value of assets is 
equal to the value of capital which is embodied in them. 

The set of economic categories that forms fundamentals for accounting 
theory are a consequence of the duality principle and they presents as follows: 

 

Category Explanation 
Capital Abstract and potential ability of an object for doing work 
Labor Transfer of capital from output localization to object of 

destiny. A category measurable in labor units.  
Labor unit Unit of labor = unit of power × number of time units 
Value Value is determined by concentration of capital in an object. 

Measure of value is a real positive number that fulfils the 
measure postulates. Types of measures: exchange value, 
cost value, present value, and others  

Money  Work receivables expressed in money units. Legal – 
economic category that determines unconditional law for 
receiving an value equivalent  

Money unit A fraction of labor unit applied in a given economy 
Assets Material and immaterial objects with embodied measurable 
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in money unit concentration of capital 
Resources Economic means with undetermined capital so 

immeasurable. Resources are merely countable in natural 
units. Economic means are teh prime notions that does not 
require explanations. 

In order to grasp the idea behind the unit of capital we have to notice the 
tandem of capital and labor. That tandem is a direct implication from the definition of 
capital. Capital is the ability of doing work. It is therefore the potential for doing 
work (e.g. the car in a garage). Labor process on the other hand is a transfer of this 
potential of accumulated capital to objects of work. Thus labor is a dynamic side of 
the potential capital. One cannot perform any labor without having capital that was 
collected earlier. Therefore labor determines also unit of measure of capital. Thus, 
capital is measured in units of labor. A. Smith [34, Book I, Ch. V] was right, when he 
wrote:  

“What is bought with money or with goods is purchased by labour, as 
much as what we acquire by the toil of our own body. That money or those 
goods indeed save us this toil. They contain the value of a certain quantity of 
labour which we exchange for what is supposed at the time to contain the 
value of an equal quantity”.  

 Assets are measurable only because capital is embodied in them. A level of 
concentrated capital determines value of the assets. Therefore capital can be discern 
as an economic measure. Capital fulfills general axioms, which are required by the 
mathematical concept of a measure. In a narrative language the measure can be 
described as follows: 

 Measure is a mapping (m) which assigns positive real number m(A) to an 
asset A and it fulfills three axioms: 

1. If asset A does not exist, so m(A) = 0 (measure is equal to zero). 
2. If two assets A and B are separable, then m(A and B) = m(A) + m(B) 

(measure is additive). 
3. If A is included in B, then m(A) ≤ m(B) (measure is monotonic). 
Value determined by a free market exchange or value computed by cost 

accounting fulfills the above axioms, so they both can be discerned as a measure. 
Both mentioned measures have their significant role in economy and are known as an 
exchange value and a cost value. 

 Resources are the third basic notion worth consideration. That notion is the 
most uncertain concept among the three considered notions; nevertheless it is 
necessary in an economic language. The answer to the fundamental question “why 
resources are not assets” explains the concept of resources. They are not assets since 
resources are vague and not measurable by labor, which was the essential feature of 
the assets. Resources can be highly desirable. However, it is not clear if they are able 
to produce income in existing economic reality. Therefore we count them in natural 
units as tons or cubic meters. If for example a company buys a land covering coal 
layers, this land becomes an asset, since the exchange value is assigned to it. 

 It is hard to explain why the above understanding of these significant 
categories did not become a standard for economic thinking through ages. Capital by 
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definition is closely related with work and value. The work is measurable so it 
assures a measurability of capital and assets. Money is a work receivable, namely 
regardless law to obtain value equivalent, and this category is also abstract although 
so much popular. Why such a long-lasting difficulties exists, despite already in 1494 
year L. Pacioli published his book, in which appears an abstract category of capital 
and the basic double-entry equation. The purpose of this accounting system was, and 
still is, a periodic measuring of increase of the initial capital invested in the economic 
processes, i.e. income. Moreover, the use of the double-entry accounting soon 
became the norm, and economic history researchers [32] wrote very positive opinions 
about the contribution of this system for the development of capitalism. The essence 
of double-entry accounting is the duality of assets and capital.  

 The long history of research on the category of capital shows the enormous 
difficulty with understanding this abstract concept. R. M. Solow [35] wrote "... that it 
is a very significant that if the issue remains a theoretical discussion and unresolved 
after 80 years, the suspicion arises that it is badly posed or very deep indeed ... „ 
Recall also that Ch. Bliss, A.J. Cohen and G.C. Harcourt [5] in their three volumes 
book under the title: "Capital Theory" collected 71 scientific articles, chapters, 
monographs, letters from the nineteenth, twentieth and twenty-first century, where 
the authors presented their own views on the theory of capital. The differences of 
opinions were so large that they have authorized the authors to formulate their 
opinion, that the theory of capital is infamous subject since still are the notoriously 
recurrent controversy around it. Ch. Bliss [4] even wrote:  

“When economists reach agreement on the theory of capital they will 
shortly reach agreement on everything. Happily, for those who enjoy a diversity 
of views and beliefs, there is very little danger of this outcome. Indeed, there is 
at present not even agreement as to what the subject is about”. 

 This car mentioned in the table 1can be perceived as a firm, concrete and 
tangible; these are the characteristics of the assets. Capital embodied in this car is, 
however abstract and demonstrates the ability of this car to work, i.e. to drive. 
Generally speaking capital is the ability of doing work. When the car would lose the 
ability to riding, it becomes scrap, when the company will not be able to perform the 
work, which is to generate profits, becomes bankrupt, when a person does not have 
the ability to perform any work; it means that he is dead. Therefore, the category of 
capital is the most important economic category, and the economics is the study 
about capital, profits and sharing. 

 Deliberation leads to conclusion that capital is an abstract, homogeneous and 
potential category; so capital contained in the car, cash, human resources did not 
distinguish anything. Capital subjects to the fundamental principles [10], and two of 
which: capital cannot be created and capital relies to spontaneous random dispersion, 
involve thermodynamic perception of reality. Capital and assets are the measurable 
categories, as opposed to the resources that are only countable in natural units. The 
content of the capital in the assets determines its value. As a potential ability to 
perform the work, determines the nature of the work as a transfer of capital to the 
products. Thus, the potential capital and the dynamic labor are in tandem. 
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 Understanding that the capital represents an abstract ability to do the job, and 
then formulate a model of changes of capital required to appeal to the fundamental 
principles of thermodynamics, which P. Atkins [1] defines as determinants of the 
development of the reality (that drive the Universe). It is easy to note that the capital 
is subject to the general principles. The potential is vanishing, namely: money kept in 
the form of banknotes lose their purchasing power, the car's value decreases every 
year, a bathroom after twenty years of use requires a major repair, etc. On the other 
hand, capital cannot be created out of nothing. And so, to do the work, one must have 
the ability to do the job, i.e. human capital. To open a deposit in a bank and expect 
percentages we must have initial capital. In order to receive a high salary a relatively 
large human and intellectual capital (for example, recognized surgeon) is needed. It 
was never seen that useful things were created out of nothing, on the contrary, are the 
result of the work, and i.e. transfers of capital.  

A simplified model of changes in initial capital is the compound interest 
formula with a specific interest rate structure, as shown in [12], and [17]. This 
formula determines the growth of start-up capital (C0) as a function of elapsing time 
(t) and interest rate (r). The formula comes in two varieties: the periodic 
capitalization and the continuous capitalization, i.e. respectively Ct = C0(1 + r)t and Ct 
= C0ert. Taking into account the current state of knowledge we identify three factors 
affecting the initial capital: 

 
       Ct = C0ert = C0e(p – s + m)t and E(s) = p = 0,08[1/year]                  (1a) 

 
Where: p - is an economic constant of potential growth (ECPG); s - indicates 

the rate of random, spontaneous diffusion of capital, and m - determines the increase 
in capital as a result of its supply by work. Interpretation of the factors affecting the 
growth rate of capital is as follows:  

 pet - the factor that determines the natural potential of capital growth, in line 
with ECPG = p = 0.08 [1/year];  

 e-st - random factor determining the spontaneous diffusion of capital (the 
impact of thermodynamic arrow of time), t – flow of time;  

 emt - indicates and enhances the growth, thanks to the transfers of capital 
through various kind of labor accomplished by capital embodied in employees and 
assets. 

 This does not mean that the structure of the rate of growth is ultimately 
explained, however, identification of the factors is justified by knowledge about the 
fundamental laws. One can only consider two opposite influences on the initial 
capital. The first is the declining diffusion (-s) of initial capital, and the second is 
increasing of the concentration of the capital by work transfers. Then constant p is 
then an argument of labor function. Then: 

 
Ct = C0ert = C0e[m(p) – s]t and E(s) = p = 0,08[1/year]                           (1b) 

 
 Work, as explained by P. Atkins [1], is an action against opposing forces (e.g., 

gravity, friction, resistance). The author points out, however, that even the work of 
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electricity can be brought to interact with the force of gravity. If intellectual work 
requires a brain, it is also related to the work of electricity. Theories and accounting 
systems focus on the measurable value of capital contained in objects or assets. 
Capital is embodied in the assets that make them measurable, expressed by the 
fundamental identity of double-entry accounting [18]. The double-entry form of 
recording business transactions is due to an inability to create of capital. Capital can 
only be transferred, and its concentration increases the value of an object. In the 
economy, capital is mainly transferred through labor.  

 Contemporary theory of capital [17] points out that labor and capital are 
complementary – labor represents the dynamics (i.e., the transfer of capital from a 
source), and capital is the potential ability to perform work. Thus, the scientific 
approach to laborism rejects the determination of capital used unwisely as: machines, 
money, real estates, which leads to conceptual confusion. Scientific approach requires 
a correct layout of concepts: capital accumulates in the assets through transfers called 
“labor” or “work”. Thus, the measurability of capital is due to the measurability of 
work. The measurability of the assets and their value is derived from the contents of 
the capital in these objects. The category of resources remains unchanged; resources 
are countable only in natural units and not measurable in units of labor. Assets are 
measurable because of the embodied capital.  

 The formula for measuring work, applied in physics, presented in a simplified 
scalar notation (without vectors) shows two equivalent models. In this simplified 
scalar description, the measure of labor is:  

 
       L = F × s × cos φ = F × v × t × cos φ = P × t × cos φ                                (2) 

 
Where L = scalar mechanical work; F = scalar force; v = speed scalar; cos φ = 

cosine of the angle between direction of force and direction of movement; P = scalar 
of power; and t = time of completion of work;  

 In economic practice, particularly in employment contracts, commonly, 
though perhaps unconsciously, the formula containing the second part of equation (2) 
is applied with the category of power and the passage of time. Assigning an employee 
a rate of payment due to assigned responsibilities, among many others job positions, 
is the determination of the potential power (P). If an employee is assigned to a 
position paying $3,000, and the highest salary is $15,000, the power factor is 1/5 and 
180 hours of work per month is equal to (1/5 × 180) = 36 units of labor. By this 
account, 36 labor units = $3,000, so 1 $ = 0.012 basic unit of labor. It does not matter 
in the economy what part of the 1 labor unit is 1$. This unit is adopted as the basis of 
economic calculations; the dollar is just a common unit of labor. Since the power 
coefficient is determined as the quotient of wages, the measurement of labor in the 
economy can be described as follows: 

 
     L = P × t × cos φ = W/Wmax × t × cos φ = H/Hmax × t × cos φ                 (3) 
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Where W/Wmax denotes individual wages and H/Hmax denotes personal human 
capital of examined employees. Self-control of an individual and managerial control 
makes it possible to assume that cos φ is equal to 1.0.  

 Since economics is an emergent science in comparison to physics, additional 
interpretations are needed. As we know, if the direction of the force is not in line with 
the direction of the predefined path, the force vector is corrected by the tilt angle of 
cos φ. The size of the cos φ in economics is usually overlooked, though that is not 
entirely appropriate as it indicates the extent to which the work was done efficiently. 
Work in the context of economics is done in order to achieve managerial and social 
goals. If a gang of thugs destroys a bus stop, they also do the job, but in opposite 
direction, so then φ = 180º. Hence, cos φ = -1. Counting properly when measuring 
GDP, the work of the thugs with a negative sign ought to be added first, then the 
positive value of the labor of a repair team. Then, the impact on GDP would be close 
to zero, while today only the work of the repair team is counted. 

 Work measurement provides measurability to other economic values, 
especially capital, and thus the possibility of identifying, measuring and reporting in 
order to control the economic system; however, labor only transfers the capital 
located in objects, particularly inherent in employees and assets, to products of all 
categories. Thus, in the economic computations performed ex post, there is only the 
value of the employees’ current work and the value of work concentrated in all sorts 
of assets. Y. Ijiri [22] writes with respect to accounting, which is an important part of 
economic theory:  

“…In contrast to the labor theory of value, which focuses on input, the utility 
theory of value focuses on output; hence, it does not question how and through what 
process a product was produced as long as the output possesses the same use value. 
Thus, the cost principle would not have a common linkage with the utility theory of 
value as it does with the labor theory of value….”  

 Other authors such as R.A. Bryer [6] have proven that Marx’s theory of value 
is superior to the marginalist theory of value in the case of financial reporting. 
Therefore, economics can be seen as driven by labor. A completely different 
approach to economics is the concept of utility theory, which has a different concept 
of value primarily focused on the product (output). It should be emphasized that this 
theoretical approach is currently prevalent in the economic literature; however, 
practice is absolutely dominated by information from accounting systems and 
financial statements where the economic value of assets of any kind is determined by 
the concentration of the capital transferred through work. Thus, laborism can be seen 
as a system of scientific knowledge, which applies the paradigm of labor and capital 
in tandem. What is more money is naturally generated in the work process.  

 Thus, measure of capital embodied in an asset determines value of this asset. 
However, market value is determined by the market price. Alas, the consistency of 
market price and value of asset does not last long, what is clearly disclosed on the 
stock exchanges. Therefore valuation process i.e. assigning a measure of capital 
embodied in valued asset is so complicated and uncertain. The main reason of this 
uncertainty is a quality of Nature determined by the second law of thermodynamics. 
Among many formulation of this law a one announces that no potential (capital is 
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only potential ability of doing work) maintains the same level forever. What is worse, 
but natural, the potential dissipates in time. Everything is getting older i.e. initial 
capital declines. However, this loss of value by natural dispersion might be 
replenished by transfers of capital by labor. We know that fixed assets are repaired, 
individuals are fed and cured, materials are produced), so that the labor drives 
economy. The category of value joined to the tandem capital and labor forms a triad 
of fundamental economic concepts. 

 Money is related to labor, capital, asset and value so it also abstract category, 
which can be correctly discerned only by human intellect. Neither silver nor gold is 
the good money. They are material assets that keep well the value of capital, which 
labor concentrated in them. A banknote that a worker holds in a portfolio, discerned 
as a record of his/her work receivable is very close to correct idea of money. This 
opinion does not concern cash emitted by central banks without any relationships 
with labor made by employees. Banknote (paper money) is no longer necessary since 
in time of electronic transfers, bank accounts containing records of the work 
receivables are comfortably accessible.  

 Money discerned as the work receivables and joined to the triad capital-labor-
money creates tetrad of the most important economic categories. A common attribute 
of them is intangibility that eliminates a use our senses for recognition of their 
essence. Supposedly it has been a reason that recognition of these categories is still so 
weak and confusions are even now present. It concerns both capital and money. This 
chaos is severe in each case but misunderstanding of money leads to serious dangers 
for economic life. A wrong conceiving of money is a reason that a great singularity of 
money economy is overlooked. It is a fact that labor increases value and creates 
money. This means that labor is always self financing.  

 The diagram 1 shows the circular flows of capital and value in the money – 
goods economy. The work receivables became assets (cash and deposits). A yearly 
flow yields an average increase of initial capital determined by ECPG (p = 0.08 
[1/year]).  

 
 
Diagram 1. The circular flow of capital transferred by labor and concentration 

of value in the assets and the human capital 
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 Capital, due to the individual decisions, locates, among others, in the human 
resources. However, an economic position and welfare of a country depend strongly 
from the proportions of assets and human capital (technical equipage of labor) and 
others factors. 

It is labor that transfer capital to product (assets and utilities) giving them 
value. In addition accomplished labor generates records of the work receivable i.e. m-
oney. It is clear seen in case of a company where cost of labor becomes cost of 
products and sales revenues give back the money expensed as cost of labors. What 
about teachers and different officers working in the public sector? They also create 
indispensable value doing their job. All professional activities accomplished by 
teachers in schools, policemen, soldiers, and state officers transfer capital to aimed 
places so the records of the relevant work receivables should be done as periodical 
payment. This is a task of an authorized institution, namely reformed central bank.  

 
3. SELF – FINANCING OF LABOR. A SPLENDOR OF MONEY ECONOMY  
As it is commonly known theory of money has always been a weak point of 

economics. Elaborating the above explained tetrad of the fundamental economic 
notions leads to perceiving money as abstract category and understanding that it is 
labor process, which generates the work receivables i.e. money. This explanation 
discloses money as the category consistent with the fundamental laws, in opposition 
to the present activities of the central banks, which generate money by fiat. It is a way 
of conducting the money economy but it is an invalid mode that still makes 
difficulties. In addition such economy is not pure market and is far from self 
regulation. Inflation, deflation, manipulation, crises, deficits, hard taxes are the 
consequence of money controlled by the central banks. All complications are 
removed under supervision of the fundamental tetrad, when money arises in natural 
way as the records of the work receivables.  

 Consequently, money is not material, nor it is a product. Money does not rely 
to the law of supply-demand. What's more money is not a medium of exchange. An 
entire human experience confirms that money as such is exchanged for product and 
vice verse. Correct economic management provides economy in assets, which rise 
labor productivity, and bank accounts of employees’ grow due to accomplished labor. 
In the economics driven by labor people understand that they can build everything 
due to accessible resources and their talents, contrary to economy where dominates 
view that “we cannot do it since we do not have money”. What is of the great 
consequence in correct money economy labor is self financing i.e. without tax funds. 
This way of thinking has a power of liberating of an economy from budget deficit and 
partly from unemployment. Some views about money and money unit are presented 
beneath.  

 The common opinions that concern money was told by T. G. Buchholtz [7]. In 
the chapter X, where author describes Milton Friedman and the monetarist battle 
against J.M. Keynes one can find paragraph arriving at the essence of money as 
follows:  

“What is money? Anything can be money, including shells and beads; cigarettes 
often serve as money in prison. In today’s macroeconomic lingo, we follow the 
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Federal Reserve Board definition of money supply. The most popular measure is 
called M1...” How someone does know that money is material and we expect supply 
of money? Further author writes: “Why would anyone be foolish enough to argue 
about the money supply? Wrong. (...) If the amount of money overwhelms the capacity 
to produce goods, consumers, with more money to spend, bid up prices.”  

 In case of monetary unit the present state of knowledge is clearly expressed by 
A.V. Banerjee and E.S. Maskin [2] who wrote: 

”...Money has always been something of an embarrassment to economic theory. 
Everyone agrees that it is important; indeed, much of macroeconomic policy 
discussion makes no sense without reference to money. Yet, for the most part, theory 
fails to provide a good account for it. Indeed in the best-developed model of a 
competitive economy - the Arrow-Debreu framework there is no role for money at all. 
Rather than there being a medium of exchange, prices are quoted in terms of a 
fictitious unit of account, agent trade at those prices, and that is the end of the 
story...” 

 There is plenty of research where authors are sceptical about a positive 
meaning of the present theory and practice of money. R. W. Garrison [19] represents 
the contemporary Austrian School of Economics, and this author expresses a 
moderate opinion that:  

 “...Unavoidably, the medium of exchange is also a medium through which 
difficulties in any sector of the economy – or difficulties with money itself – get 
transmitted to all other sectors. Further, the provision of money even in the most 
decentralised economies is – not to say must be – the business of the central authority. 
... Money comes into play both as a source of difficulties and as a vehicle for 
transmitting those difficulties throughout the economy.” 

 Recently a group of thinkers (B. Lietaer [28], D. Rushkoff [33], and others) 
raised the problems with the present money system to propagate the concept of an 
open source currency. D. Rushkoff explains: 

 “...Open source or, in more common parlance, "complementary" currencies 
are collaboratively established units representing hours of labor that can be traded 
for goods or services in lieu of centralized currency. …So instead of having to involve 
the Fed in every transaction — and using money that requires being paid back with 
interest — we can invent our own currencies and create value with our labor…”  

 Open-source currency is a progressive concept that correctly conceives money 
as tightly related to labor. It is, however, not satisfactory since we do not need 
complementary money to make our tough existence easier. We need, rather, ultimate 
knowledge about the essence of the money-goods economy. What is money in 
particular? The answer is clear. Our money is our work receivable. Our money arises 
as confirmation of work done and it represents the value of labor transferred by 
laborers. The real transfer of human capital into products occurs only in the labor 
process. Therefore we say that labor is always self-financing.  

 The essence of the money – goods economy is a continuous market 
confrontation of two streams, which are activated by the potential of human capital 
and its work, as it is shown in diagram 2. The first stream (left side) forms value of 
final products generated by composition of current labor of employees (W) and the 
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past work embodied in different sort of assets. The second is a stream of 
compensations (W), i.e. receivables due for work. The source of these two streams is 
the same human capital of employees, and their edge is the market exchange of 
money (work receivables) to products and vice verse. This exchange can be described 
in the form of the wage equation of exchange. The streams run constantly, but to 
capture the quantitative relations, we use variables in the annual scale, in particular of 
the GDP category.  

The final production exchanged on market for a given year is the value of GDP 
in current prices. GDP is also the product of labor costs W and work productivity Q, 
i.e. GDP = W×Q. The Q is a factor of the cost production function, presented, among 
others, in papers [12], [13]. Production function comprising the measurable variables 
H (representing the human capital of employees) and W (compensations) takes into 
account the criticism of the econometric modeling of production as expressed by J. 
Robinson [31]. The possibility of assigning value to the human capital of employees 
opens a way to the formulation a production function as well as production model 
adequate to economy of labor. If L denotes a fair fixed wage, and H represent 
personal human capital of workers so the product L = p × H (p = ECPG) helps to 
determine the value of the H. On this basis, the production function is constructed 
and subsequently the adequate production model. The production function reveals a 
factor of labor productivity Q, which has outstanding applications in economics. 

The right stream determines the remuneration with all additional components, 
which in the annual perspective, determines the value of W. Part of remuneration aW, 
where 0<a<1 passes directly to market exchange. The second part of compensation 
stream (1 – a)W flows firstly to the system of commercial banks. These are savings 
and pension funds. In the commercial banks this stream can be increased by 
multiplier k to the volume of (1 – a)Wk, due to the conducted lending and payment of 
pensions. Part of this inflow remains on bank accounts due to the requirements to 
maintain liquidity and other provisions. The diagram 2 illustrates the fact that it is 
work (human capital transfer), which drives the money economy.  

The market confrontation of these two streams (value of products and total 
money) finally determines the purchasing power of money and the final market value 
of products. Quantitative perspective of exchange of products for money (and vice 
verse) written in the form of the wage equation of exchange leads to indication of a 
relation between the introduced values. The wage equation of exchange is introduced 
under condition that work finances itself and generates money (work receivables); as 
well pension funds are a kind of savings. 

Let us notice that diagram 2 encompasses the work of every employee: farmer, 
industry worker, teacher or police officer among others. It is easier to understand 
when perceiving GDP mainly as the sum of current labor and the past labor embodied 
in the assets measured by depreciation. The formula for this method of calculating 
GDP is as follows: 

 
GDP = Total pays + Depreciation + Taxes + Gross profits + Change in Bb 
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Diagram 2. Market as a mechanism leveling the value of product and money 
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 Source: A modification of the diagram presented in the article [12]. 
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inhabitants. Similarly, a teacher and a policeman who worked for safe development 
of human resources took care of the people human capital growth. Now a work of 
this human capital currently increases GDP. 

 The wage equation of exchange balances the value of GDP with the sum of 
money M. According to the diagram 2, this equation is as follows: 

 
GDP = GDPR(1 + i) = a×W + (1 - a)×W×k + c×S                        (4) 
Or GDP = GDPR(1 + i) = a×W + (1 - a)×W×k + d×W              (5) 
 
Symbols of values are as follows: GDP – nominal GDP, GDPR – real GDP, W 

– labor costs, Q = GDP/W – work productivity index, Qr = GDPR/W – real work 
productivity index, i – inflation (deflation) rate, k – coefficient increasing the value of 
stream (1 - a)W as a result of credit action conducted by the banking system, d = 
c×S/W. 

 On the basis of the equation (5) the multiplier (k) is determined. With the 
assumption i = 0, that denotes the zero inflation and deflation condition, we obtain 
the equation (6):  

 
GDP = GDPR = a × W + (1- a) × W × k + d × W                        (6) 
The equation (6) divided by variable W gives: 
Q = Qr = a + (1 – a) × k + d                                 (7) 
Hence the formula determining the multiplier k is as follows: 
k = (Qr – a - d)/(1 – a)                            (8) 
Therefore, the required credit is presented as: 
Credit = (1 – a)W(Qr – a - d)/(1 – a) = W × (Qr - a - d).                       (9) 
 
 The above formula indicates only main macroeconomic variables, which have 

impact on the requirements of generating credit by commercial banks. Apart from 
these values there is a set of constraints, in particular the need for providing safety of 
a commercial bank, which seriously limits lending. Formula (9) explains that the 
credit value depends on: remuneration stream W, real work productivity Qr, and the 
wealth level (a) as well changes in savings and detriment funds. The greater is the 
productivity of work (depending strongly on the value of assets) the greater are the 
possibilities and requirements of crediting.  

 In this system, the central bank does not generate the cash money by fiat and 
has no tools to help the commercial banks. For this reason, requirements of 
maintaining liquidity must be strict and rigorously observed. In addition, the banking 
system as a guard of citizens' money must operate under permanent supervision of the 
state institutions. In its new role, the central bank is among others, a safeguard of the 
work productivity Q, and of the adequate size of the public sector.  

 The diagram 2 shows the natural exchange and a balance reached by the 
money-goods economy, when money is discerned correctly as the work receivables. 
Then, preventing a decrease in the work productivity (level of remuneration) 
measured by the ratio Q, and keeping consistency with the designated credit volume 
ensures maintaining the value of money i.e. lacks of inflation or deflation. Some 
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small inflation may appear, due to the fact that the systems for measurement and 
management of work processes are never perfect. Therefore some very small payroll 
tax is possible. On the other hand, in the present state of affairs, financing work in the 
public sector from taxes results in the fact, that the value of market products and 
services (GDP) is not a fully balanced by value of total money (M). Because of the 
direct taxation of remunerations the M is mostly less in the well controlled and 
developed economies. In other words the value flowing by the stream of products is 
significantly greater than the value flowing by the stream of money and credit. It is a 
reason of deflation. 

 Deflation occurs when the general level of prices falls. It is what happened in 
the 1990s in Japan and recently in many developed countries. Economists and 
politicians are feared if they remember what happened in many countries in the 
1930s. As R. Bootle (2003, p. 72-74) explains it is good and bad deflation. “Bad 
deflation” occurs as a result of assets-price collapses or bad monetary policy. “Good 
deflation” occurs as a result of increases in productivity growth or reduced costs 
stemming from an international trade. Commonly in the USA and Europe if countries 
experience deflation, they say, it will be good kind. In my opinion the deflation 
danger is set off by accurate money emission what is quite effective in Europe now.  

 The correct and natural economics requires that remunerations in the public 
sector, for example for a teacher performing his/her work should not come from any 
taxes, otherwise deflation or any kind of economic imbalance may appear. What is 
more the public officer fair salary should not be charged by a direct tax making the 
pay unfair. Therefore, in the correctly organized economy the salaries of the public 
sector employees should be paid by the institutional payer i.e. reformed central bank. 
This institution is endowed with the authority of issuing money i.e. to make a record 
of work receivable as payment of the work accomplished in the public sector. The 
record made by mentioned institution sets off work liabilities of an institution 
employing the public officers and brings the value of salary to their accounts in the 
commercial banks. The reformed central bank keeps also control of the size of the 
public sector, by supervising of the country labor productivity Q.  

4. NOTES ABOUT HUMAN CAPITAL AND FAIR COMPENSATION  
Model of human capital measurement is derived from the general model of 

capital growth (1). An infant comes to world as a gift of Nature so no value is 
assigned to it. Resources coming from Nature as a rain or the Sun light are deemed as 
free. Photosynthesis did much in case of originating a coal or a wheat but these 
products accumulate value by costs of mining and transporting in case of the coal, 
and costs of plant, harvesting, and transporting in case of the wheat.  

In the general model of capital are the two variables (the random dispersion (s) 
and the inflow of capital by labor (M)), and the economic constant (p). In case of the 
infant it is obvious that the forces represented by (s) would be damaging for the new 
life, however the parents and society efforts (labor M) set off these forces. Thus, it is 
only the constant (p) and flow of time that play their role in a human capital 
development. Therefore, the basic model of human capital measurement H(p, T) is, 
as introduced in [21], determined by formula:  
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H(p, T) = [K(p) + E(p)][1 + U(T, w)]                                          (10) 
 
Where: K(p) - denotes capitalized value of cost of living, E(p) – denotes 

capitalized value of cost of professional educations, p – capitalization rate = 0.08 
[1/year], U(T, w) – denotes a kind of the learning function with a parameter of 
learning (w), T – number of years of professional occupation.  

In the equivalent additive approach the above model is reshaped to the form: 
 
H(p, T) = K(p) + E(p) + D(T, w)                                 (11) 
 
Where D(T, w) denotes capital gained from job experience. This form of 

human capital measurement is convenient for deriving a model of compensation for 
work of a person having personal human capital H(p, T). The fundamental principle 
of a fair compensation implies from the second law of thermodynamics. Capital 
embodied in an individual relies to the law of spontaneous and random dispersion (s). 
Therefore the minimum annual compensation for the employee’s is determined by 
formula W = s × H(T, p). Then the natural dispersion of the human capital is set off, 
and the human capital of the employee preserves its value. Since (s) is a random 
variable with a mean value E(s) = p, so formula suitable for wage estimation is W = p 
× H(T, p). Topics of human capital measurement and the concept of relevant 
compensation were seriously tested by numerous studies conducted by various 
authors. Besides the cited authors there are papers by: M. Dobija [9], D. Dobija [8], 
W. Kozioł [25], J. Renkas [30], and others.  

 Compensations have usually two parts: the constant pay and the bonus pay. 
The amount of the constant pay is a part of a job contract and arrangement. It is worth 
to note that assigning to an employee a constant pay determines virtually his/her 
recognized potential power. It is consistent with general knowledge that the labor L is 
measured as product of power and time (L = power × time). Here the coefficient of 
power is the quotient H(T)/Hmax, where Hmax is the human capital of the employee 
with the greatest value of human capital. Determination of the potential power ratio is 
an essential part of the job contract. 

 It seems that the idea of measuring workers labor L in line with formula L = 
power × time was applied already in antiquity. According to archaeological evidence 
and interpretations of clay tablets containing records of labor performed by different 
group of workers, an economic system driven by labor already existed in the 3rd 
millennia B.C. V. Struve [36], who examined organization of labor in Sumer 
(documents from the archives of Lagasz and Umma), claims:  

“Tablets contain records of the numbers of laborers, male or female, as the 
case might be, who were to perform one or several tasks connected with agriculture, 
under the supervision of the overseer. The time assigned for the performance of each 
labor operation is sometimes estimated in days, and sometimes in months; but in the 
majority of cases it is given as one day: (so many laborers for one day). The meaning 
of this formula occurring in these small documents, which I called primary was fully 
revealed as a result of comparative analysis of the large reports of the overseer 
compiled on the basis of the primary documents, recording work performed by the 
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laborers of their gang during a certain period. (. . .) From this I inferred that the 
Sumerian accountants had a notion of man-day.”  

Therefore, it is clear that those accountants computed costs of labor in man-
days. What is more, V. Struve [36] found that “…In addition to the unit of labor 
force, the scribes distinguished such quantities as 5/6, 2/3, ½ etc. of a unit of labor 
force. The laborer whose productivity of labor was estimated at 5/6, 2/3, 1/2 etc. of a 
unit of labor force, received grain ratios proportionately reduced. …” The conclusion 
is clear. At the beginning of civilization labor was measured as the product of power 
and time, where factor of the power was determined by positive number expressing a 
fraction of employee’s power. Thus, the present practice of work compensation is 
only a contemporary generalization of those ancient methods. Both in physics and 
economics labor is measured as product of power and time. In physics unit of power 
is extra fixed, in economics it is a positive fraction H(T)/Hmax. 

Besides three natural factors as: K(p), E(p), D(T, w) there exist one more part 
of human capital, namely the creativity capital. One can agree that N. Tesla’s 
inventions, as well as many great inventors and scientists had to have special sources 
of their outstanding creativity lying beyond cost of living, education and experiences. 
It is also apparent and measurable by market in case of famous game players. 
Therefore, it is right to add one more factor to the model (11) namely creativity 
capital Cr. Then the additive model of human capital comprises four elements:  

 
H(T, p) = K(p) + E(p) + D(T, w) + Cr                        (12) 
 
The creativity capital is not measured by capitalized costs. In case of football 

and other game players it is market which estimate they creativity capital. In general 
the DCF approach is suitable for capture of the Cr. 

 In order to corroborate the model of compensation one can use a special IRR 
equation written for one year. This equation represents formula (13) as follows: 

 
H(T, p)(1 + r) = W + H(T + 1, p)                        (13) 
 
Where T – denotes a chosen year of employment, r is an expected rate of 

return, and W denotes wages. The right side of the equation represents fact that an 
employee in a year period receives wages W and still has personal human capital but 
with one year increased experience. Solving the IRR equation we obtain the formula 
(14): 

W = r × H(T, p) – ΔD(T, w)                                            (14) 
 
Thus, compensation W is the first of all a percent of the employee’s human 

capital r. The factor r × H(T, p) can however be decreased by yearly enlargement of 
experience i.e. factor ΔD(T, w). It is true that employee gains practice thanks to work 
in an organization. 

The formula (14) shows that experience gained in the last year belongs to 
organization, which created the place of job. The factor ΔD(T, w) tends quickly to 
zero, when T grows. Therefore the general formula of compensation is W = r × H(T, 



 269 

p). If r = p it is the fair minimum pay. Research made [25] shows that the average 
value of r = 10% in a normal working company. This means that to the basic constant 
pay (8% of the human capital) is added c. 25% of a bonus pay. The constant pay 
allows for preservation of the employee’s human capital [see computations in [15] 
accomplished for 2014 year] instead the bonus pay assures additional motivation and 
a chance for improving an economic position. This opinion confirms fact that present 
value of the stream of constant pays (p× H(T,p)) is not less than initial human capital. 
If basic pay is L = pH(T, p) so PV∞ = pH(T, p)/s, where (s) is ratio of dispersion, and 
H(T, p) for further years is constant. If the random variable (s) is replaced by the 
mean value p = E(s), then PV∞ = pH(T, p)/p = H(T, p). It proves that the stream of 
wages is equal to H(T, p) so the human capital is preserved. 

Both the human capital model and the compensations formulas include the 
constant p. The fair pay can be discerned as W = p × H(p) thus the impact of the 
constant is very strong. Application of the economic constant p = 0.08 protects wages 
against uncontrolled relativism mentioned by J. Barrow [27] in his work on the role 
of constants in scientific description of the world. It is demonstrated that wages 
resulting from the human capital measurement are fair in the sense that they prevent 
depreciation of the employee human capital. As commonly known, already Plato 
indicated that the range of wages should not exceed 5 times. According to 
calculations of human capital the range of fixed wages (but without considering a 
creativity capital) should adhere to the same proportion. It is not a case for example 
in Poland where the number resulting from dividing average earnings in groups of 
10% with the highest and the lowest earnings is almost 10 times. This consideration 
does not involve a creativity capital. An identifiable creativity capital of an individual 
can be a reason of his/her extremely high earning and such a case is theoretically 
consistent. 

In practice, it can be noticed that often the weaker a country is economically 
and organizationally (with the exception of the USA and China), the greater its Gini 
wage index is. The group of countries with the moderate volume of the Gini index is 
after all the Nordic countries: Denmark, Sweden, Finland, Norway, and apart from 
them, Austria and Slovenia have the index below 0.27. It is also a case of many 
developed Western countries. Human capital measurement enables rough assessment 
of the proper volume of the GINI index in respect to wage income. It was done by W. 
Kozioł [24] who examined an estimated diversity the population of employees in 
terms of education and experience. The result of his rough estimation was 0.24. 
Poland, with the real index estimated significantly above 0.30 has excessive wage 
inequalities. 

5. A BALANCED APPROACH TO TAXATION  
Self financing of labor contribute towards all compensations paid in the public 

sector do not need financing from taxes. It however, does not mean that the public 
sector could growth without any limits. The size of the public sector compensations 
depend from the ratio of the labor productivity. The strong assumption of the 
presented theory is that the ratio Q does not decline. A constant slow growth is the 
most expected situation. The computations of the Q for the USA and Poland are 
presented in the table 2.  
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Table 2 
 Labor productivity ratio in 2014 

 Countries Poland USA 
1 GDP in 2014 year  1 729 of billion PLN 17 419 of billion US $ 
2 Total hours worked 32 069 of millions 

hours 
262 055 of millions 
hours 

3 Average rate per hour  27.00 PLN 19.00 US $ 
4 Q – labor productivity 

ratio 
1.997 3.577 

Sources: “The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy 
Database™, May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/” 
access 2015-08-07  http://www.statista.com/statistics/263591/gross-domestic-
product-gdp-of-the-united-states/ 

  
Now it is possible to divide GDP on labor share and assets share as is shown in 

the table 3. In order to compute the public sector compensation in case of Poland a 
coefficient 0.23 has been applied. This factor was discussed and approved by a team 
of the Polish Ministry of Finance officers. In case of the USA in a conservative 
approach, the value 0.20 was applied. It is the very rough estimation without any 
consultation. Less value of the coefficient was applied (in comparison to Poland) 
since the USA is not a post socialistic country with a massive public sector. 
Accepting 0.2 as the factor determining part of remunerations belonging to the public 
sector of the USA is also a modest attitude employed in calculations of benefits. The 
real benefits can be much better. Thus, the total gross benefits of applying self 
financing of labor is estimated almost 974 billion of dollars per year. Of course, this 
amount is decreased by gains from money emissions i.e. gains from the central bank. 
This position disappears. Computations are in the body of the table 3.  

Table 3 
Labor share of GDP and effect of labor self financing (Data of 2014 year) 

 Countries Poland USA 
1 GDP in 2014 year  1 729 of billion PLN 17 419 of billion US $ 
2 Q – labor productivity ratio 1.997 3.577 
3 Labor share GDP/Q 865 799 millions PLN 4 869 723 of millions 

US$ 
4 Assets share 863 201 millions PLN 12 549 277 of millions 

US$ 
5 Public sector compensations 0.23×865799 = 199 

134 millions PLN 
0.20×4 869 723 = 973 
945 of millions US$ 

6 Budget deficit   30 000 millions PLN 483 000 of millions 
US$* 

7 Gains from central bank  8 500 millions PLN  96 900 of millions 
US$ 

8 Surplus (5) – (6) – (7) 160 634 millions PLN 386 100 of millions 
US$ 
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*Joint Statement of Treasury Secretary Jacob J. Lew and Office of 
Management and Budget Director Shaun Donovan on Budget Results for Fiscal Year 
2014, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2664.aspx, Access 
date 2015-08-08 

 
 An absolute necessary applications of the extra money (160 634 millions PLN 

in case of Poland) is releasing earning on the legal minimum wage level (or receiving 
a rent on this level) from the direct payroll tax. In the USA and in many developed 
countries the legal minimum wage is consistent with the theory of human capital. It 
has been proved [13], [16] that the minimum pay on that level allows to avoid 
depreciation of human capital. This is not a case everywhere. In Poland the legal 
minimum wage is about 85% of the theoretical value. This percentage in Ukraine is 
about 50%. The labor productivity in Poland and Ukraine are too small [13] in order 
to the legal minimum pay was consistent with theory of human capital. Therefore in 
case of employees earning the minimum wage there is a problem with preservation of 
their human capital. A natural effect is searching employment abroad.  

 Each employee has own level of an adequate minimum pay determined by 8% 
of the personal human capital. This pay is relevant to capital of the professional 
education and the capital of experience. The human capital research leads to 
formulating a suggestion of payroll taxation consistent with the principle of 
preserving the employee’s capital. Taking into regard that some unproductive 
activities are always present during professional job a small direct tax is possible. 
Therefore, in case of higher earnings some small payroll tax might be accepted, so a 
proposal is as follows: 

a. Pay on the level of the minimum wage (MW) and equivalent incomes are 
tax free  

b. Pay greater than the MW and less than 5×MW (Plato rule) can be taxed 
with ratio not exceeding 10%. The amount of an excess over the MW is taxed.  

c. Pay greater than 5×MW might be taxed with higher and progressive rate. 
Amount of an excess over the 5×MW is progressively taxed. In case of apparent 
creativity capital manifested by a person the progression can be diminished in 
comparison to the normal ratio.  

Despite of the labor self financing a country still needs funds for financing 
assets in the public sector both new investment and costs of maintaining existing 
fixed assets. A rich country has a significant feature. This is the large assets share. 
The USA assets share is 72% so labor share is only 28%. In Poland, which is much 
poorer country, the assets share is almost 50% so labor share is also 50%. Thus, taxes 
collect funds for financing public assets as: ways and highways, bridges, buildings 
and infrastructure, school equipment, research apparatus and machinery, policy and 
army equipment, and so on. The sales tax in the form applied in the USA is a simple 
and efficient mode of collecting these requested funds.  

Corporate and company income tax is also a source of public revenues since 
these organizations use social resources, namely: people, infrastructure, and legal 
order. Parent’s have to work hard so human capital of their descendants grows, public 
school also create some input to human capital growth. Then business employs this 
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human capital often paying the fair remuneration but mother work was not accounted 
for. There are significant reasons the business organizations ought to pay an income 
tax giving a contribution toward maintaining all infrastructures. This contribution 
depends naturally from periodical income. 

Research shows that a benchmark or standard value for the ROA is 0.08 
[1/year]. This is conclusion form research concerning the economic constant of 
potential growth [16]. The most advanced study of the size of the rate of return on 
assets has been made in the field of entrepreneurship by B. Kurek [26]. The ROA 
expresses ratio of profit (capital increase) to total capital included in the assets of a 
firm. Field studies were the balance sheets and the income statements of companies 
belonging to the Standard & Poor's 1500. The author had access to the financial 
reports of 1500 companies in the time period of 20 years. The author conducted a 
statistical survey of putting the hypothesis that the average risk premium estimated by 
ROA and calculated with the ex post data is equal to 8.33%. The survey results did 
not lead to rejection of the hypothesis. The confidence interval at confidence level 0, 
99 is 8.25% - 8.89%, while the mean is 8.57% with a standard deviation of 14.81%. 
An assessment of the relative error does not exceed 5.0, since the relative precision of 
estimation equals to 3.75%, which indicates that the statistical forecasting is safe 
[26], [27]. This author also examined reports for smaller collections, such as Standard 
& Poor's 600 (small businesses) and Standard & Poor's 400 (average), which yield 
similar results, the average respectively 7.41% and 8.85% but with a greater error 
evaluation, not excluding the statistical forecasting. 

The estimation results lead to questions about the source of profits. It is clear 
that profit on the shares have a source in corporate profits; this correlation is clear. 
Enterprises calculate depreciation of fixed assets, and usually they pay fairly for work 
of human capital, which in both cases does not allow the depreciation of capital. 
Companies pay for supplies and they also pay taxes to the external environment. We 
may find that reasonable management leads to a state in which all contractors of 
companies obtain appropriate part in the created surplus. If we do not admit any 
mistreatment, so what is the source of profits? Of course it's not like risk, which is the 
source of unforeseen costs and losses. The answer is natural; this potential lies in the 
Nature, which allows for the reproduction of capital and the creation of surplus value, 
as Physiocrats already knew. 

I. Górowski [20] has introduced remarkable idea of joining two aspects of 
income tax. The first is driven by needs to pay for exploitation of social wealth and 
resources (fixed part), and the second is the size of achieved income (variable part). 
This idea involves concept of standard income (Is) determined by the economic 
constant of potential growth p = 0.08 so it is value Is = p × C0 where C0 denotes 
capital embodied in company assets on the beginning of year. Therefore, if te – 
denotes a tax rate of the fixed part and tv – denotes the rate of the variable part, then 
the income tax of an actual income (Ia) is determined as follows: 

 
Income tax = te × Is + tv × (Ia – Is)                                           (15) 
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Taxation is strongly tied to a policy determined by government. However, a 
wisely conducted policy is oriented on some scientific research and fixed facts. For 
example what is a source of income and what is an indicator of standard return on 
assets? These questions belong to the key tasks of economic theory but determination 
of the tax rates belongs to politics.  

The above introduced concept can be enriched. A natural generalization of the 
ROA is ratio ROAH as discussed by D. Dobija [8]. This ratio take into regard capital 
embodied both in assets and employees, so ROAH = (Ia + p × H)/(A + H). The 
human capital may be estimated from formula L = p × H, so H = L/p, where H – 
denotes human capital of company employees, and L – denotes the constant pay. 
Then the ratio ROAH = (Ia + L)/(A + L/p). Such a generalized ratio is more adequate 
to every kind of company since both assets and human capital are involved.  

The above proposals of the payroll tax and the company income tax make an 
intensive use of the scientific fact called economic constant of potential growth that 
indicates value 8% as an average growth of capital in economy conducted in normal 
conditions. J. Barrow [3], who wrote a book about the role of constants in explaining 
reality, wrote in the conclusion that: “…Our discovering of the patterns by which 
Nature works and the rules by which it changes led us to the mysterious numbers that 
define the fabric of all that is. The constants of Nature give our Universe its feel and 
its existence. ( . . .) They define the fabric of the Universe in a way that can side-step 
the prejudices of a human-centered view of things. …” Following this brilliant idea a 
well conducted policy process should take into regard the fundamental laws and the 
constants. They form an anchor that ties discussions and issues to reality. This idea 
was present in the consideration introduced in this paper. 

6. CONCLUDING REMARKS 
Years ago Benjamin Franklin told opinion that “in this world, nothing is 

certain except death and taxes.” This highly respected person lived in time of the coin 
money. J. Weatherford [37] called him “the father of paper money”. Mentioned 
author tells that Benjamin Franklin published in 1729 year A Modest Enquiry into the 
Nature and Necessity of a Paper Currency”. His efforts initiated a practise of paper 
money in North America and a history of paper currency in contemporary world 
initiated. Let us note that then appeared at least two options. In line with the first 
option the paper money could be discerned and accepted as a certificate of 
accomplished labor and its measure. In this case the system of paper money would 
promote laborism as the main economic idea. The second option was that one, which 
happened. This is the way enforced by authorities and banks, which lead to present 
monetarism. A spirit of the first option was, among others, a motivation to seek 
limited tax economy. The second option representing the chosen way, in which to 
give money to somebody means that authorities have to take it from anybody i.e. by 
taxes. Budget deficits, growing debts, and severe taxes are the characteristics of 
monetarism. Laborism armed with scientific fundamentals offers a conversion to a 
friendly economy without budget deficit and the small taxes. Considerations showed 
that as far limited taxes are necessary in economy (financing the public assets) but 
they need not be severe unless a country authority is going to go at wars. Thus, the 
Benjamin Franklin’s opinion about taxes is no longer so strong mandatory. 
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The second remark is about the necessity of keeping labor productivity ratio Q 
on the achieved level. This ratio appeared in the majority of considerations 
participating in the most important formulas resulting from the wage equation of 
exchange. The ratio Q is, after all, the factor of cost production function as was 
discussed in papers [14], [15], and others. Implementation of laborism as the main 
theory of economy means, among others, that the ratio Q cannot decline. This is the 
fundamental requirement. The ratio Q limits total pays. If this principle holds then 
money maintains its value and the public sector is limited to the proper size in a given 
economy. The exchange rate of a country currency can change due to the parity of 
labor productivity i.e. in case of US$ and PLN the value of quotient QPoland/QUSA 
decides whether Polish zloty (PLN) is weaker or stronger [23]. As was discussed in 
papers [14], and [15] a country, which the Q that does not decline, can successfully 
participate in the integrating currency areas.  

The diagram 1 shows the very essence of money economy and it explains the 
disturbing role of the payroll tax. The compensations should be fair i.e. they naturally 
prevent the depreciation of human capital. Then the employees create adequate 
demand. Taxation changes the compensations of a large number of employees to the 
unfair earnings so that the stream of money has too less value in comparison to stream 
of products. Sales tax however does not harm directly the human capital. Rising of the 
sales tax enlarges costs of living so the compensations should be increased to fair level. 
The key issue is to understand that it is labor, which is financing everything in 
economy. Therefore labor never needs financing. What is the most important; this view 
involves also the labor in the public sector. Application of these ideas leads to balanced 
economy without a budget deficit and the destructive taxes.  

 
REFERENCES: 

1. P. Atkins, “Four Laws that Drive the Universe”, Oxford University Press, 
New York, 2007, pp 3-78 

2. A. Banerjee and E. Maskin "A Walrasian Theory of Money and Barter," 
Quarterly Journal of Economics, vol. CXI, no. 4, pp. 955-1005, Nov. 1996 

3. J. D. Barrow, “From Alpha to Omega, The Constant of Nature”, Vintage 
Books, London, 2003,p 201-291 

4. Ch. Bliss, ”Capital Theory and the Distribution of Income”, Oxford: North-
Holland Publishing, 1975, pp. 7-7 

5. Ch. Bliss, Cohen A. J., Harcourt G. C., “Capital Theory”, Vol. I-III, Edward 
Elgar Publishing Limited, Northampton, Massachusetts, 2005 

6. R. Bootle, “Money for Nothing. Real Wealth, Financial Fantasies, and the 
Economy of the Future”, Nicholas Brealey Publishing, London, 2003 

7. R. A. Bryer, “Why Marx’s Labor Theory is Superior to Marginalist Theory 
of Value: The Case From Modern Financial Reporting”, Critical Perspective on 
Accounting, No 5, pp 313-340, 1994 

8. T. Buchholz, “New ideas from dead economists. An introduction to modern 
economic thought”, A Plume Book, New York, 2007, pp.229-234 

9. D. Dobija Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Measurement 
of company intellectual capital), Wydawnictwo ALK, 2003, pp 187-209 



 275 

10. M. Dobija, “How to Place Human Resources into the Balance Sheet”, 
Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 3, No. 1 pp 83-92, 1998 

11.  M. Dobija, “Abstract Nature of Capital and Money”, in New Developments 
in Banking and Finance, Chapter 4, Nova Science Publishers, Inc., Linda M. 
Cornwall ed. New York, 2007, pp 89-114 

12.  M. Dobija, “Natura i piękno zapisu podwójnego” (Nature and Beauty of 
the Double-Entry), Zeszyty Naukowe UEK, No 796, pp 5-20 , 2009 

13.  M. Dobija, “Abstract Nature of Money and the Modern Equation of 
Exchange”, Modern Economy, Vol. 2, No. 2. May, pp 142-152, 2011, DOI: 
10.4236/me.2011.22019 

14.  M. Dobija, “Labor Productivity vs. Minimum Wage Level”, Modern 
Economy, Vol.2, No 2, Nov., pp 780-787, 2011, DOI: 10.4236/me.2011.25086 

15.  M. Dobija, “The Global Currency Area a Way to Constructively End the 
Era of Reserve Currency”, Modern Economy, No 5, April, pp 289-302, 2014 DOI: 
10.4236/me.2014.54029. 

16.  M. Dobija M., “Formation of the Integrative Currency Area”, SOP 
Transactions on Economic Research, Vol. 1, No. 1, pp 1-9, 2014 

17.  M. Dobija (2015) Laborism: The Economics Driven by Labor, Modern 
Economy, nr 6, s 578-594 

18.  M. Dobija, B. Kurek, (2013), Towards Scientific Economics, Modern 
Economy, Vol. 4, Nr 4, May, pp 293-304, 2015, DOI: 10.4236/me.2013.44033 

19.   M. Dobija, B. Kurek, “Scientific Provenance of Accounting”, 
International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol. 1, No 2, p. 16-24, 
2013, DOI: 10.14419/ijaes.v1i2.1054, 

20. R. W. Garrison, “Time and Money. The Macroeconomics of Capital 
Structure”, Routledge, London and New York, 2001, pp.7-8 

21. I. Górowski, “Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna” (Income 
tax as an economic category), In Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków, Poland, 
M. Dobija, ed. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, Ch. 
8 pp160-169 

22.  Y. Ijiri, “The Beauty of Double-Entry Bookkeeping and Its Impact on the 
Nature of Accounting Information”, in Economic Notes, Vol. 22, No. 2, pp. 265-285, 
1993 

23.  Y. Ijiri, The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to 
the Role of Accounting Theories and Their Depth. In: Sunder S. and Yamaji H. The 
Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport, 1999, pp 177-190 

24.  M. Jędrzejczyk, “Labor Productivity Parity vs. Trend of Exchange Rate”, 
Modern Economy, Vol. 3, No. 6, Oct. pp 780-785, 2012, DOI: 
10.4236/me.2012.36099. 

25.  W. Kozioł, “Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta 
godziwych nierówności płacowych w gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, No 796 , pp 21-32, 2009 

26.  W. Kozioł, “Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych 
wynagrodzeń” in Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Dobija M. Ed, 2014, pp 



 276 

156-193 
27.  B. Kurek, „Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, pp 122-125. 
28.  B. Kurek, “An Estimation of the Capital Growth Rate in Business 

Activities”, Modern Economy, Vol. 3 No. 4, July, pp. 364-372, 2012, DOI: 
10.4236/me.2012.34047.  

29.  B. Lietaer, “Complementary Currencies in Japan Today: History, 
Originality and Relevance”, International Journal of Community Currency Research, 
Vol.8, 2004, pp 1-23  

30.  L. Pacioli, “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita (Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion), Wenice, 
1494 

31.  J. Renkas, (2012) “The empirical test of the model of human capital and 
minimum wages”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, No 24, pp 345-356, 
2012 

32.  J. Robinson, “The Production Function and the Theory of Capital”, Review 
of Economic Studies, No 21(2) pp 77-89, 1953-1954 

33.  N.Rosenberg, L. E., Birdzell, „ Historia kapitalizmu”, Signum, Kraków, 
1994, pp 186-189 

34.  D. Rushkoff, “Open Source Currency”, in What is your dangerous idea, 
Edge Foundation, Inc. J. Brockman, ed., Polish edition, Smak Słowa, Sopot, 2008, 
pp. 244-244 

35.  Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations”, Book I, Ch. V, 1776, access date: 03.01.2013, 
http://www.econlib.org/library/Smith/smWN2.html. 

36.  R. Solow, “Capital Theory and the Rate of Return”, North-Holland 
Publishing Company, Amsterdam, 1963, pp 7-9 

37.  W.Struve, “Some New Data on the Organization of Labor and on Social 
Structure in Sumer During the Reign of the III rd Dynasty of Ur”, In: Ancient 
Mesopotamia. Socio-Economic History. Diakonoff, I.M.ed., Nauka, Moskwa, 1969 
pp 127-172 

38.  J. Weatherford, “The history of money. From sandstone to cyberspace”, 
Three River Press, New York, 1997, pp 132-135. 

 
УДК 330.341.1 

Комчатних Олена Вікторівна 
асистент  

Національний транспортний університет, м. Київ 
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У  статті  представлено  результати  аналізу  інноваційної  діяльності 

транспортних підприємств України,  визначено  фактори  впливу  на  їх  інноваційну  
активність.  Досліджено  напрями стимулювання  інновацій,  проаналізовано  
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закономірності,  тенденції  та  перспективи  розвитку  інноваційної  діяльності  
транспортних підприємств України.  В роботі використані результати обстеження 
інновацій за міжнародною методологією CIS, яке було реалізоване з метою моніторингу 
інноваційної діяльності в Європі, а також для кращого розуміння інноваційних процесів і 
аналізу впливу інновацій на економіку. 

Ключові  слова:  інноваційна  діяльність,  інноваційна  активність,  інноваційна 
продукція, технологічні інновації, нетехнологічні інновації. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні науково-технічний прогрес, основою 

якого є інноваційна діяльність, перетворюється на вирішальний фактор 
соціально-економічного розвитку країни і відіграє провідну роль у вирішенні 
економічних, екологічних, соціальних та культурних завдань. Недооцінка його 
ролі загрожує швидкою втратою позицій на світовому ринку, спадом 
виробництва, банкрутством підприємств та переходом виробничих проблем в 
соціально-економічні й політичні. Не зважаючи на це, інноваційна діяльність в 
Україні на сьогоднішній день характеризується структурною деформованістю,  
інституційною  неповнотою,  неузгодженістю  та  незбалансованістю 
технологічних, економічних та соціально-ціннісних аспектів.  

Необхідною складовою соціально-економічного розвитку України є 
впровадження інновацій в різні галузі національної економіки. Цим шляхом 
йдуть розвинуті країни, й у нашого суспільства є всі передумови орієнтуватися 
на нього. Впровадження  інновацій  супроводжується  низкою  проблем,  але  
саме  формування та реалізація  інноваційного потенціалу стане вирішальною 
умовою стійкого розвитку економіки України, окремих галузей та підприємств, 
зокрема транспортного господарства.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення 
проблеми. На сьогодні опубліковано значну кількість наукових робіт, у яких 
дослідженно тенденції інноваційного розвитку підприємств транспортної 
галузі, діяльність транспортних підприємств, науково-технічний розвиток, 
проблеми фінансування науково-технічних програм тощо. Дослідженням 
питання займалися М. Макаренко, А. Новікова, О. Котлубай, Т. Блудова,  Б.  
Буркинський, В. Гросул, І.  Совершенна, К. Михайличенко, О. Білоконь та ін. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження інноваційного 
розвитку транспортних підприємств України, виокремлення основних 
тенденцій і проблем, обгрунтування шляхів підвищення інноваційної 
активності в галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Транспорт відіграє роль 
фундаменту національної економіки країни, виконуючи роль найважливішої 
складової виробничої та соціальної інфраструктури. У цьому значенні 
транспорт виступає як об'єкт ринкових відносин, від ефективної діяльності 
якого залежить нормальне функціонування і розвиток усіх обслуговуваних 
транспортом галузей економіки, підприємств, їх об'єднань і комплексів 
економіки, якість життя населення. І навпаки, динаміка розвитку транспортного 
комплексу країни безпосередньо пов'язана з тенденціями у виробництві в 
базових галузях промисловості, зокрема, в машинобудуванні, металургійному 
виробництві та виробництві готових металевих виробів, виробництві іншої 
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неметалевої мінеральної продукції, добувній промисловості та динамікою 
ділової активності підприємств інших сфер економіки. Без  ефективної  роботи  
цієї  галузі  неможливе  подальше  підвищення  добробуту  суспільства.  
Основне завдання  транспорту – своєчасне, повне та якісне  задоволення  
потреб  населення і суспільного виробництва в перевезеннях, захист 
економічних інтересів та потреб оборони України [1, 2]. 

Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних 
потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських 
портів, розвиненої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у 
широтних і меридіональних напрямах створює всі потрібні передумови для 
розвитку транспортної галузі. Через Україну пролягають потужні 
трансконтинентальні трубопровідні магістралі: газопроводи «Союз» (з Уралу в 
країни Європи) та «Уренгой –  Ужгород» (із Західного Сибіру в країни Європи), 
а також нафтопровід «Дружба» (Західний Сибір –  країни Європи).  Територією 
України проходять Пан’європейські транспортні коридори (№ 3, 5, 7, 9), 
коридори Організації співробітництва залізниць (№ 3, 4, 5, 7, 8, 10) та 
транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія (Трасека). Залізнична мережа 
України у світі є однією з найпотужніших – 4-те місце за експлуатаційною 
довжиною після США, Росії та Канади.  

Транспортна система України включає понад 20,9 тис. км залізничних  
колій,  що  взаємодіють  із  залізницями  7  сусідніх  країн (Росії, Білорусі, 
Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини) і  на  яких  функціонує 40 
міжнародних  залізничних  переходів,  близько  163  тис.  км  автомобільних  
доріг, 30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг, 13 (до анексії Криму – 18) 
державних морських торговельних портів загальною технологічною  
потужністю  понад  170  млн.  т.,  4  рибних  порти,  13  приватних портових  
пунктів  і  причалів,  понад  42  тис.  км  нафтогазопроводів.  Щодоби  
вітчизняна транспортна система перевозить близько 4,5 млн. т. вантажів і понад 
16 млн. пасажирів [6, с.48]. 

Вагомою ознакою технологічного прогресу в країні виступає рівень 
розвитку її транспортної системи. На сьогоднішній день діяльність підприємств 
транспорту пов'язана з низкою проблем. По-перше, це скорочення обсягів 
перевезень через зменшення попиту на пасажирські та вантажні перевезення. 
По-друге, значне зростання цін на сировину і матеріали (зокрема, на палино-
мастильні матеріали) знизило рівень доходів транспортних підприємств. По-
третє,  низька конкурентоспроможність транспортної системи України в 
порівнянні з країнами-конкурентами.  В четвертих, недостатній обсяг як 
вітчизняних так і іноземних інвестиій у розвиток галузі.  Чинником, що може 
забезпечити поліпшення ситуації в галузі і допомогти їй досягти рівня 
розвинутих країн, є інноваційний розвиток та впровадження інновацій на всіх 
рівнях господарювання.  

Обстеження інноваційної діяльності транспортних підприємств, як і 
інших підприємств сфери послуг, державними статичними органами України  
практично не велося аж до 2006 року. На сьогоднішній день Держстатом 
України проводиться обстеження лише по окремим показникам за трирічний 
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період у рамках обстеження за європейською методологією СІS (Community 
Innovation Survey) [7]. Дана методологія була розроблена Євростатом і 
розповсюджена більш  ніж у 50  країнах,  в т.ч. в Україні.   

Згідно з рекомендаціями «Керівництва  Осло» [3, с. 14-16],  при 
обстеженні інноваційної діяльності враховуються не лише технологічні,  але  й  
нетехнологічні  (маркетингові та/або організаційні) інновації. Ще однією 
особливістю цієї методології є зосередження не лише на економічних аспектах 
інноваційної діяльності  підприємств,  але  і  на  факторах, що стимулюють  або  
стримують  інноваційну діяльність у країні [4, с. 68]. 

На 2015 р. в Україні вже чотири рази було проведено обстеження 
інноваційної діяльності відповідно до програми CIS (перше за 2006–2008рр., 
друге за 2008–2010рр., третє за 2010-2012рр., четверте за 2012–2014 рр.).   

За даними останнього обстеження [8] упродовж 2012–2014 рр. частка 
підприємств, які займались інноваційною діяльністю, становила 14,6%. А 
частка інноваційно активних транспортних підприємств була лише 7,3%. Для 
порівняння, значення цих показників протягом 2010 – 2012 рр. становили 20,4% 
і 10,5% відповідно (табл. 1).  

У країнах «великої сімки» цей показник в 3-4 рази вищий. 
 

Таблиця 1  
Інноваційна активність транспортних підприємств України 

 
Період  

Показник 2008-2010 
рр. 

2010-2012 
рр. 

2012-2014 
рр. 

Загальна кількість обстежених 
підприємств галузі, од. 

 
5000 

 
4171 

 
3646 

Кількість інноваційно активних 
підприємств галузі, од., в т.ч. 

 
688 

 
439 

 
267 

- підприємства лише з технологічними 
інноваціями, од. 

 
159 

 
101 

 
107 

- підприємства лише з 
нетехнологічними інноваціями, од. 

 
396 

 
245 

 
107 

- підприємства з технологічними і не 
технологічними інноваціями, од. 

 
133 

 
93 

 
53 

 
Із загальної кількості інноваційно активних транспортних підприємств 

19,9% займалися як технологічними так і нетехнологічними інноваціями, 
частки підприємств, що займалися лише технологічними чи лише 
нетехнологічними інноваціями, були однаковими і складали по 40,05% кожна 
(рис. 1).  
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Рис. 1.  Розподіл інноваційно активних транспортних підприємств за 

видами інноваційної діяльності 
 

Серед транспортних підприємств з технологічними інноваціями 3,75% 
займалися лише продуктовими, 63,13% – лише процесовими, 26,25%  – як 
продуктовими так і процесовими інноваціями, 6,87% – мали продовжувану або 
перервану інноваційну діяльність.  

Серед підприємств з нетехнологічними інноваціями 3,75% займалися 
лише маркетинговими, 63,13% – лише організаційними, 33,12%  – як 
маркетинговими так і організаційними інноваціями. 

За даними обстеження 2012–2014 рр., найбільша кількість інноваційно 
активних підприємств в галузі спостерігався в м. Києві (15,7%), Одеській 
(12,7%), Київській (9%) та Львівській (7,5%) областях. Найвища частка 
технологічно інноваційних підприємств була у Одеській (16,9%), Львівській 
(10%) та Київській (9,4%) областях; нетехнологічно інноваційних – у м. Києві 
(23,8%),  Київській (10,6%) та Одеській (10%) областях. Вказані  регіони  є  
промисловими  та науковими  центрами  України, проте рівень їх інноваційної  
активності  перебуває на рівні найгірших показників по Європі. 

Підприємства галузі із технологічними інноваціями займалися 
наступними видами інноваційної діяльності: придбанням машин, обладнання та 
програмного забезпечення для виробництва нових або значно поліпшених 
продуктів та послуг (82,4%); навчання та підготовку персоналу для 
розроблення і/або впровадження ними нових або значно вдосконалених 
продуктів і процесів (23%);  виконання та придбання НДР та інших зовнішніх 
знань (19,9%); діяльність для запровадження нових або суттєво вдосконалених 
продуктів та процесів, таку як техніко-економічне обґрунтування, тестування, 
розробка програмного забезпечення для поточних потреб, технічне оснащення, 
організація виробництва тощо (26,1%).  

За даними обстеження у 2014 р. 81,3% загального обсягу інноваційних 
витрат підприємства транспорту спрямували на придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення і лише біля 16,4% – на виконання внутрішніх 
НДР,  0,9% – на придбання НДР і інших зовнішніх знань. 
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Майже половина підприємств із технологічними інноваціями 
реалізовували у 2014р. інноваційну продукцію. У 2014р. підприємствами 
транспорту було реалізовано інноваційну продукцію загальною вартістю 
45981,3 млн. грн., у т.ч. нової для ринку – 2350,5 млн. грн., нової лише для 
підприємства – 4361,1 млн. грн., незміненої або лише частково модифікованої – 
39269,7 млн. грн. (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура інноваційної продукції підприємств транспорту 

 
Згідно з дослідженням Держстату України існує прямий зв’язок між 

розміром підприємства і його рівнем інноваційності, оскільки для 
впровадження інновацій необхідно мати певну кількість персоналу, задіяного у 
виконанні наукових досліджень і розробок, що призводять до впровадження 
інновацій. Відповідно найвища частка як технологічно інноваційних, так і 
нетехнологічно інноваційних підприємств припадає на великі підприємства. 
Так, незважаючи на те, що лише 7,3% транспортних підприємств є інноваційно 
активними, на них працює близько чверті всіх працюючих в транспортній 
галузі України і на їх долю припадає понад чверть від усього обсягу реалізації 
продукції та послуг по галузі. 

Найважливішими партнерами інноваційно активних транспортних 
підприємств по співробітництву залишаються, перш за все, постачальники 
обладнання, матеріалів, компонентів або програмного забезпечення, а також 
клієнти або споживачі [5]. За географією розташування партнерів 23,8% 
транспортних підприємств з технологічними інноваціями співпрацювали з 
підприємствами України, 2,5%  з підприємствами країн Європи, в інших 
країнах розташовані 0,6% підприємств-партнерів з питань інноваційної 
діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз показав, що 
на сьогоднішній день інноваційна діяльність транспортних підприємств 
України характеризується негативною динамікою, а саме: скороченням 
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кількості інноваційно активних підприємств, зменшенням частки впроваджених 
та розроблених інновацій, зменшенням кількості вітчизняних та іноземних 
партнерів по інноваційній діяльності. Інноваційний розвиток галузі гальмується 
наступними чинниками: нестачею фінансових ресурсів для впровадження 
інновацій у підприємствах транспортної галузі; відсутністю фундаментальних 
наукових досліджень, які спрямовані на здійснення якісних змін у системі 
продуктивних сил, та недостатньою кількістю прикладних наукових досліджень 
у сфері транспортно-дорожнього комплексу; повільними темпами реалізації 
структурних реформ у сфері транспортно-дорожнього комплексу. Тому на 
сьогоднішній день існує об’єктивна необхідність у зваженій державній політиці 
для розвитку транспортно-дорожнього комплексу на інноваційній основі задля 
забезпечення ефективного використання потенціалу галузі. 
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Постановка проблеми. В умовах формування інформаційного 

суспільства інновації перетворюються на вирішальний чинник економічного 
зростання та забезпечення конкурентоспроможності національних економік. 
Визнання виключного значення формування інноваційної моделі розвитку для 
економіки України знайшло відображення і в законодавчо-нормативних актах, і 
в працях вчених. Ще 13 липня 1999 р. була прийнята Постанова Верховної Ради 
України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України» № 916-XIV, 4 липня 2002 р. – Закон України «Про інноваційну 
діяльність» №40-ІV, 16 січня 2003 р. – Закон України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» №433-IV, 17 червня 2009 р. 
прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції розвитку національної інноваційної системи» №680-р., 8 вересня 
2011 р. – Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» від 
№3715-VI. Та утвердження інноваційної моделі у розвитку економіки України 
відбувається доволі повільно. У проекті «Стратегії інноваційного розвитку 
України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів» відзначено: 
«Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоздатності 
економіки, рівня розвитку і особливо ефективності функціонування 
національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого 
розвитку вітчизняної економіки, виходу в найближчій перспективі…на 
європейські стандарти життя українських громадян» [1]. Україна за 
європейським  інноваційним індексом, який розраховується на основі  системи 
індикаторів науково-технічного розвитку – Європейського інноваційного табло 
(European Innovation Scoreboard), відноситься до групи країн, «що йдуть 
навздогін» [4].  

Базисом інноваційного розвитку економіки є її інноваційний потенціал, 
який ми розглядаємо як сукупність доступних всіх видів ресурсів та форм їх 
поєднання, необхідних для забезпечення інноваційного розвитку національної 
господарської системи. Визначальну роль серед основних складових 
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інноваційного потенціалу відіграє, безумовно, його наукова (інновативна) 
складова. 

Постановка завдання. До проблем інноваційного розвитку, сутності, 
змісту та структури інновативного потенціалу звернулося багато вчених, 
зокрема, В. Вишневский, В. Дементьєв, Л. Федулова, К. Фрімен, Л. Цибульська 
та інші [1, 4-8]. Та, незважаючи на значні напрацювання вчених у цій галузі, 
існує необхідність в оцінці сучасних тенденцій у стані наукового потенціалу 
вітчизняної економіки.  

Метою дослідження є визначення тенденцій у формуванні наукового 
потенціалу економіки України  за останні роки як передумови утвердження 
інноваційної моделі її розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковий (інновативний) 
потенціал формує сукупність наукових знань, інформації про результати 
науково-технічних робіт, винаходи, проектно-конструкторські розробки, зразки 
нової техніки і продукції, які генеруються науково-дослідними організаціями, 
їх підрозділами та науковцями. Розвиток наукового потенціалу потребує 
відповідного фінансування. Концепцією науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України 1999 р. було передбачено бюджетне 
фінансування наукових та науково-дослідних робіт на рівні 2,5% ВВП. Статтею 
34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було 
проголошено: «Держава забезпечує бюджетне   фінансування наукової та 
науково-технічної діяльності у  розмірі не менше 1,7 відсотка валового 
внутрішнього продукту України».   
 У табл. 1 наводиться інформація про обсяги та джерела фінансування 
наукових та науково-технічних робіт в Україні у 2010-2014 рр., частка витрат 
на виконання наукових та науково-дослідних робіт у ВВП в Україні. 
 

 Таблиця 1 
Фінансування виконання наукових та 

науково-дослідних робіт за різними джерелами в Україні 
 

Джерело фінансування 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 
Кошти бюджету, млн.грн. 3750,97 3912,77 4774,62 4826,81 4088,39 
у т.ч. кошти держбюджету, 
млн.грн. 

 
3704,34 

 
3859,68 

 
4709,01 

 
4762,06 

 
4021,54 

Кошти замовників: 
підприємств, організацій 
України, млн.грн. 

 
 

1961,18 

 
 

2285,89 

 
 

2458,39 

 
 

2306,56 

 
 

2152,44 
Кошти замовників 
іноземних держав, млн.грн. 

2315,86 2478,09 2044,96 2411,50 2043,01 

Власні кошти, млн.грн. 872,03 841,78 1121,25 1466,60 1927,81 
Кошти інших джерел, 
млн.грн. 

 
95,85 

 
72,82 

 
159,26 

 
149,59 

 
87,99 

Усього, млн.грн. 
 

8995,89 9591,35 10558,48 11161,06 10320,33 
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1 2 3 4 5 6 
Питома вага бюджетних 
видатків  на наукові 
дослідження у ВВП, %  

 
 

0,35 

 
 

0,30 

 
 

0,33 

 
 

0,28 

 
 

0,26 
Питома вага обсягів 
фінансування наукових та 
науково-дослідних робіт у 
ВВП, % 

 
 

0,83 

 
 

0,74 

 
 

0,75 

 
 

0,70 

 
 

0,66 

*Джерело: складено за даними Держстату України [3] 
 

Незважаючи на те, що у  2014 р. номінальний обсяг фінансування 
виконання науково-технічних робіт був більшим порівняно з 2010 роком в 
абсолютному вираженні, реальна вартість цих коштів та їх  обсяг у відносному 
виразі (як частка ВВП) неухильно зменшувалися. Обсяги фінансування 
наукових та науково-технічних робіт  були недостатніми для функціонування 
вітчизняної системи економіки знань та нагромадження наукового потенціалу.  

У той час, як середньоєвропейський рівень наукоємності ВВП зростав, у 
2013 р. він становив 2,01% (табл. 2), а деякі європейські країни подолали поріг 
3% [3], рівень наукоємності ВВП в Україні зменшився до 0,66% у 2014 р.   

 
Таблиця 2 

Частка витрат на виконання досліджень і розробок у ВВП у деяких 
європейських країнах у 2013 рр., % 

 
Країни 2013 р. 

Бельгія 2,28 
Сполучене Королівство 1,63 
Норвегія 1,66 
Данія 3,06 
ЄС - 28 2,01 
Німеччина 2,85 
Польща 0,87 
Фінляндія  3,78 
Швеція  3,30 
Франція 2,23 
Нідерланди 1,98 

Джерело: дані Держстату України [3, с.155] 
 

Обсяг фінансування наукових та науково-дослідних робіт за рахунок 
різних джерел в Україні в 2010–2014 рр. не лише не перевищував 1% ВВП, а й 
був нижчим за критичний для виконання наукою своїх функцій - 0,9%. За 
рахунок коштів Державного бюджету було профінансовано наукових та 
науково-технічних робіт в обсязі не більше 0,35% ВВП, що в 5 разів менше 
передбаченого законодавством рівня. 
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Рівень сукупного фінансування науки та наукових досліджень в Україні в 
2014 р. становив 868,2 млн. дол. США. Та лише одна корпорація «Сіменс» 
щороку витрачає на ці цілі 5 млрд. євро [1, с. 6]. 

Протягом 2010-2014 років в Україні зменшилася кількість наукових 
організацій. Якщо у 2010 році кількість організацій, які виконували наукові та 
науково-технічні роботи становила 1303, то у 2014 році – 999, кількість 
організацій Національних академій наук України зменшилася з 385 до 321 
(табл. 3).  

 
Таблиця 3  

Організації національних академій наук України, які виконують наукові 
та науково-технічні роботи  у 2010–2014 рр., одиниць 

 
Організації 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього 385 377 349 341 321 

*Джерело: дані Держстату України [3] 
 
Важливим показником інновативного потенціалу економіки є чисельність 

кадрів, зайнятих у сфері досліджень і розробок. Як і в попередні роки, у 2014 р. 
продовжувалась тенденція скорочення загальної чисельності працівників 
організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи. Чисельність 
працівників наукових організацій зменшилася з 141,1 тис. осіб у 2010 р. до 
109,6 тис. осіб у 2014 р., кількість науковців – з 89,6 тис. осіб до 69,4 тис. осіб 
[3].  

Частка виконавців наукових досліджень і розробок в Україні у 2014 р. у 
загальній кількості зайнятого населення становила 0,5%, дослідників – 0,32%, 
тобто  на 1000 осіб зайнятого населення в Україні приходилося 5 виконавців 
наукових та науково-технічних робіт, 3,2 дослідника (у 2010 р. – 6 та 3,8, 
відповідно).  У 2011 р. в країнах ЄС-28 на 1000 осіб зайнятого приходилося 18,3 
виконавця наукових та науково-технічних робіт, 11,6 дослідників [3]. В Україні 
показник частки науковців у загальній кількості зайнятого населення не тільки 
є меншим від аналогічного у розвинених країнах, але мас тенденцію до 
зменшення. 

Недостатнє фінансування та скорочення кількості наукових організацій і 
їх працівників призвели до скорочення кількості виконаних наукових та 
науково-технічних робіт з 52 тис. у 2010 р. до 43 тис. у 2014 р. [3]. 

Фактично за роки ринкових реформ в Україні не були сформовані надійні 
механізми фінансування наукових та науково-технічних робіт, що  призвело до 
регресивних процесів у науково-технічній сфері. 

Зменшення навчального навантаження на викладачів вишів до 600 годин 
на рік для вивільнення їх робочого часу на наукові дослідження в багатьох 
вишах України виявляється фіктивним. Таке зменшення відбувається при 
скороченні годин на проведення консультацій, іспитів, керівництво 



 287 

магістерськими, дипломними, курсовими роботами, перевірку контрольних 
робіт, які фактично відпрацьовуються викладачами, але не враховуються в 
навантаженні.  

Рівень заробітної плати науковців залишається низьким порівняно з 
оплатою праці у багатьох інших сферах економічної діяльності та на порядок 
меншим оплати праці наукових співробітників у розвинутих країнах. Наукова 
галузь в Україні є наразі непривабливою та спонукає перспективних учених 
шукати додаткові заробітки, залишати наукові установи й навчальні заклади, 
виїжджати  на роботу за кордон. Поступове зменшення чисельності науковців 
негативно впливатиме на кількість і якість майбутніх наукових досліджень і 
розробок, винахідницьку активність, які є запорукою інноваційного розвитку. 

За даними Інституту економіки та прогнозування, в Україні випускається 
лише 4 % продукції, що належить до 5-го технологічного укладу, продукція 
третього технологічого укладу складає майже – 58 %, а четвертого – 38%. 
Частка високотехнологічної продукції у структурі ВВП становить менше 1%. 
Наукоємність промислового виробництва України виявилася на порядок 
нижчою від світового рівня [5]. Питома вага наукомісткої продукції в 
українському експорті не перевищує 1,7%, що в 20 разів нижче, ніж у 
середньому в європейських країнах. 

 Згідно з пілотним обстеженням інноваційної діяльності підприємств 
промисловості та сфери послуг, проведеним Інститутом статистики ЮНЕСКО у 
2010–2012 рр., частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю в 
Україні, серед обстежених підприємств  становила 21,0% у 2008 – 2010 рр.  р. 
та 20,4% у 2010 – 2012 рр. (у Бразилії – 75,0%, Ізраїлі – 74,2%, у Південно-
Африканській Республіці – 60,3%). При цьому інноваційну продукцію 
випускали лише 1,6% та 1,5% від обстежених підприємств, відповідно, 
технологічні інновації впроваджували – 9,8% та 10,0%, процесові інновації – 
3,4% та 3,1%, маркетингові та організаційні інновації – 11,2% та 10,4%. 
Проведене обстеження показало, що інноваційна активність підприємств в 
Україні в 2010–2012 рр. не підвищилася порівняно з 2008–2010 рр., та навіть 
дещо зменшилася і була низькою порівняно з багатьма країнами світу [2]. У 
2013–2014 рр. ця тенденція продовжилася. 

У табл. 4 наводяться деякі показники інноваційної діяльності промислових 
підприємств в Україні. 

При тому, що питома вага інноваційно-активних підприємств у 2014 рр. 
була дещо більшою порівняно з 2010 р. (16,1% та 13,8% ) (табл. 4), у 2014 р. 
лише 2,9% підприємств витрачали кошти на дослідження і розробки. Частка 
інноваційної продукції в обсягу продукції промисловості скоротилася з 3,8% до 
2,5%. Лише 9% підприємств в 2014 році реалізовували інноваційну продукцію, 
та лише 2,1% підприємств реалізовували продукцію, що була новою для ринку, 
а не тільки для самих підприємств [3]. 
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Таблиця 4 
Деякі показники інноваційної діяльності промислових підприємств в 

Україні у 2010–2014 рр. , % 
 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
Питома вага підприємств, які 
займалися інноваціями 

 
13,8 

 
16,2 

 
17,4 

 
16,8 

 
16,1 

Питома вага підприємств, які 
впроваджували інновації 

 
11,5 

 
12,8 

 
13,6 

 
12,9 

 
12,1 

Питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в обсягу 
промислової продукції 

 
 

3,8 

 
 

3,8 

 
 

3,3 

 
 

3,3 

 
 

2,5 
Джерело: складено за даними Держстату України [3] 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз наукової складової 
інноваційного потенціалу економіки України за такими показниками як 
наукоємність ВВП, кількість наукових організацій, кількість працівників, які 
виконували наукові та науково-технічні роботи,  кількість виконаних та 
впроваджених наукових робіт свідчить про його зменшення. Таке зменшення 
консервує техніко-технологічну відсталість економіки, її позиції в групі 
«країни, що йдуть навздогін», гальмує утвердження інноваційної моделі 
розвитку, стримує нагромадження інтелектуального капіталу.  

 
Література: 

1. Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний 
аналіз  / В.В. Дементьєв,  В.П. Вишневский // Економічна теорія. – 2011. - № 3. 
– С. 5-20.  

2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. збірник. – К.: 
Держстат України, 2014. – 314 с.  

3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. збірник. – К.: 
Держстат України, 2015. – 255 с.  

4. Россия и Украина в свете индикаторов Европейского инновационного 
табло/ Под ред. Ивановой Н.И. и Егорова И.Ю. – Киев: Госкомстат Украины, 
2008. – 93 с.  

5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів : К.: 2010 – 87 с.  

6. Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових 
викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л. Федулова // 
Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 12 – 26. 

7. Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу 
світової економіки та роль управління інтелектуальною власністю / Л. 
Федулова, Л. Цибульська // Економіка України – 2011. – № 12. – С. 23-35. 

8. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation : Third Ed / Freeman 
C., Soete L. — Cambridge: MIT Press, 1997. - 470 р. 
 
 



 289 

УДК 658.001.895 
Тимофеев Дмитрий Владимирович 

к.э.н., доцент 
Полоцкий государственный университет  

 
ЦЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА 

СТАДИИ КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИКИ 
 

В статье рассмотрены методы определения цены потребления на стадии 
разработки новой продукции промышленного назначения. Определено, что 
конкурентоспособность продукции является относительным динамическим показателем в 
зависимости от стадии жизненного цикла товара. Доказано наличие трех уровней цены 
потребления техники. Рассмотрен вопрос формирования и расчета цена потребления как 
функции времени за срок службы техники. 

Ключевые слова: цена потребления, конкурентоспособность продукции, срок 
службы техники, жизненном цикле изделия, эксплуатационные затраты техники. 

 
Постановка проблемы. Ужесточение конкурентной борьбы и рост цен 

на основные энергоносители выдвигают повышенные требования к 
производимой продукции. Как следствие – ужесточаются требования и к новым 
средствам производства, заставляя их разработчиков и производителей 
внедрять инновационные технические решения. На сегодняшний день 
конкурентоспособность продукции является комплексной относительной 
величиной, выражающейся рядом показателей. К ним можно отнести объем 
удовлетворяемой потребности при использовании техники и цена ее 
потребления, которые моделируют основные противоречия и взаимосвязь 
между результатами и затратами в процессах создания, производства и 
использования техники. Определение этих показателей за установленный срок 
службы техники требует развития методических подходов к решению 
указанной задачи, прежде всего с учетом динамических факторов их 
формирования. 

Проблемами конкурентоспособности техники посвящено много работ 
таких белорусских ученых как, Н.А. Дубровский, П.Г. Никитенко Д.Ю. 
Хамчуков А.В. Богданович, В.Ф. Байнев, украинских ученых - П.Г. Перерва, 
В.Я. Заруба, А.И. Яковлев, а также российских ученых, среди которых - Р.А. 
Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и Х.А. Фасхиев. Однако, в большинстве работ 
рассматривалась конкурентоспособность уже выпускаемой продукции и 
недостаточное внимание уделялось процессам оценки ее на стадии 
проектирования и создания новой инновационной техники.   

Постановка цели. Обосновать методический подход к стоимостной 
оценке конкурентоспособности изделия через цену потребления проэктируемой 
техники на стадии ее применения. 

Изложение основного материала исследования. Стадия разработки 
новой техники является начальной в жизненном цикле изделия и на этой стадии 
прогнозы основных показателей разрабатываемого объекта для стадии 
эксплуатации весьма затруднены. Однако, если рассматривать новую технику 
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как внедряемую инновацию с точки зрения системного подхода в динамическом 
аспекте, существует возможность прогнозирования ее основных 
эксплуатационных показателей во времени. В этом случае все стадии ЖЦ 
объединены в единую систему с общей целью. 

Инновация рассматривается как некий товар, который призван 
удовлетворять потребности своего потребителя. В случае, когда инновацией 
выступают средства производства, речь идет о выпуске потребителем с 
помощью рассматриваемой инновации конкурентоспособной продукции. В этой 
системе применение инновационной техники вызывает ответный процесс 
создания инноваций у ее потребителя, создавая, таким образом, процесс 
диффузии инноваций в отдельно взятом секторе экономики, определяя цикл 
«потребитель - производитель - потребитель» [1]. 

В современных условиях возрастают требования к адекватности оценки 
конкурентоспособности (КС) с точки зрения ее динамики. Этим во многом 
определяется эффективность всей системы управления КС продукции. С 
учетом этого можно констатировать, что КС товара проявляется в условиях 
весьма динамичной среды [2, 3, 4]. Один и тот же товар в разных условиях 
будет обладать разным уровнем КС. Таким образом, рассматривая вопрос 
оценки КС техники, следует исходить, по нашему мнению, из следующих двух 
предпосылок. Во-первых, КС – относительная характеристика товара и 
соответственно ее уровень может отражаться также относительным 
показателем. Во-вторых, относительный характер КС и динамичность среды, 
где она проявляется, обусловливает также динамичный характер КС, т.е. она 
является функцией от времени. Следует отметить, что в существующих 
методах оценки КС превалирует статический подход, т.е. оценка ее 
осуществляется в определенный момент времени для сложившихся условий 
[5, 6, 7]. Однако, недоучет динамических аспектов КС существенно повышает 
вероятность принятия ошибочной неэффективной стратегии деятельности 
предприятия. В связи с этим возникает необходимость динамической оценки 
КС техники. 

Исследуя КС техники за период ее ЖЦ как функцию времени, следует 
рассматривать различные объекты оценки. На стадии создания новой техники 
им является объект разработки. Соответственно может оценивать КС этой 
разработки по отношению к возможным альтернативным проектам. На стадии 
производства изделия оценка его КС осуществляется как объекта производства. 
Объектом анализа здесь является КС продукции предприятия. В период 
продажи продукции последняя оценивается как объект реализации. При этом 
объектом анализа является КС товара. На стадии эксплуатации техники она 
оценивается как объект применения (использования) потребителем. Объектом 
анализа в системе определения конкурентоспособности является в этом случае 
КС изделия. В совокупности перечисленные стадии составляют ЖЦ модели 
(наименования) техники, а объектом анализа в системе оценки КС является 
конкурентоспособность модели техники одного назначения. Рассматривая более 
широко этот вопрос, следует учитывать и другие признаки составляющих КС: 
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место, время и условия проявления, целевую функцию, основной субъект 
оценки, факторы [8]. 

Затраты потребителя при использовании техники являются одним из 
наиболее важных показателей ее конкурентоспособности 9. Цена потребления 
(ЦП) как показатель, отражающий эти затраты, является одной из основных 
характеристик, оказывающих влияние на предпочтения покупателей изделия. 
Особенно это имеет значение для машино-технических изделий, так как для 
покупателя весьма важными являются не только затраты, произведенные 
непосредственно при приобретении товара, но и возникающие в процессе его 
потребления, при производстве конечной продукции.  

Структура цены потребления во многом характеризует взаимосвязь затрат 
сфер производства и применения техники. Так, низкая цена реализации техники 
по сравнению с конкурирующей обусловлена и более низким ее качеством и 
соответственно более высоким уровнем эксплуатационных затрат. Исходя из 
этого доля эксплуатационных затрат в цене потребления будет определенным 
образом характеризовать эффективность ее в сфере применения.  

Учитывая сложность и вероятностный характер определения цены 
потребления как на стадии создания техники, так и в процессе ее производства 
и реализации, целесообразно выделить несколько ее уровней по степени 
значимости для потребителя и сложности расчетов. Состав эксплуатационных 
затрат, учитываемых в цене потребления, позволяет выделить следующие 
уровни цены потребления: 

- нижний уровень - минимальная цена потребления, учитывающая лишь 
прямые эксплуатационные затраты (мини-ЦП); 

- средний уровень – средняя цена потребления, учитывающая лишь 
текущие эксплуатационные затраты (мезо-ЦП); 

- верхний уровень – максимальная цена потребления, учитывающая 
полные, т.е. текущие и капитальные затраты (макси-ЦП). 

Указанные уровни цены потребления, их состав и область применения 
представлены в таблице 1. Данная классификация ЦП позволит более гибко 
решать вопросы оценки ЦП. 

Таким образом, определение ЦП на стадии проектирования техники 
является достаточно сложной задачей, учитывая значительное количество 
факторов вероятностной природы, влияющих на формирование указанного 
показателя. Анализ вопросов оценки ЦП может быть построен на основе 
выделения в ней составляющих, имеющих преимущественно субъективный и 
объективный характеры, что, в свою очередь, формирует соответственно 
детерминированную и вероятностную составляющие ЦП. 

К первой можно отнести цену приобретения изделия, а ко второй – 
суммарные затраты на его эксплуатацию за срок службы, т.е. – цену 
потребления.  

Рассмотрим более подробно вопросы формирования и расчета суммарных 
эксплуатационных затрат как функции времени. Формирование этих затрат 
можно представить как процесс, происходящий под влиянием следующих 
основных факторов: 
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Таблица 1 

Состав и область применения цен потребления разных уровней 
Уровень 

ЦП 
Наименование 

ЦП Состав ЦП Область применения ЦП 

1 Мини-цена 
потребления 

Кп + прямые 
эксплуатационные 

затраты за срок 
службы 

1. Предварительная оценка 
КС техники. 

2. Реклама техники на 
внутреннем рынке 

2 Мезо-цена 
потребления 

Кп + текущие 
эксплуатационные 

затраты за срок 
службы 

1. Промежуточная оценка 
КС техники. 

2. Реклама техники на 
внешнем рынке. 

3 Макси-цена 
потребления 

Кп + полные 
эксплуатационные 

затраты за срок 
службы 

1. Окончательная оценка 
КС техники. 

2. Расчет экономической 
эффективности техники 

для потребителя. 
 

1) качество техники; 
2) уровень экстенсивного её использования (по времени); 
3) уровень её интенсивного использования (по мощности или 

производительности); 
4) уровень организации эксплуатации техники; 
5) уровень организации и технологии ремонта и технического 

обслуживания (ТО) техники; 
6) уровень цен на материально-энергетические ресурсы и стоимости 

рабочей силы, используемые при эксплуатации, ремонте и ТО изделия. 
Эти факторы главным образом формируют величину эксплуатационных 

затрат за год и их изменение за срок службы под влиянием физического износа 
техники. С другой стороны, следует учитывать влияние объективных 
экономических процессов, выражающихся в процедуре учета фактора времени 
(ФВ).  

На основе этого в целом цена потребления может быть представлена как 
функция времени использования техники за срок ее службы следующим 
образом: 
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1
1                  ,                      (1) 

 
где З1 – эксплуатационные затраты в первый год эксплуатации техники, 

грн.; 
КП – прямые капитальные вложения за весь срок службы техники; 
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1t
ЗГI  – среднегодовой индекс изменения эксплуатационных затрат, коэф; 

Т – срок службы техники. 
При этом, капитальные вложения за весь срок службы техники КП можно 

представить как: 
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где а – доля отчислений на реновацию, доли единицы. 
Среднегодовой индекс изменения эксплуатационных затрат находиться  

согласно формуле: 

1
1
 T

ЗЗГ ИI ,                                             (3) 
 
где ИЗ - общий индекс изменения эксплуатационных затрат за весь срок 

службы техники. 
При необходимости приведения ЦП по фактору времени методом 

дисконтирования к первому году эксплуатации техники на основе определения 
среднегодовых затрат по формуле (1) формула ее расчета с учетом формул (2) и 
(3) будет иметь вид: 
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К основным вопросам развития методических подходов к определению 
цены потребления техники следует отнести расчет ее вероятностной 
составляющей, к которой относятся эксплуатационные затраты за срок службы 
техники. Для более полного учета динамических факторов этих затрат 
предлагается учитывать влияние физического износа на динамику затрат. При 
уточненных расчетах цены потребления предлагается также учитывать влияние 
фактора времени методом дисконтирования. 

Выводы из проведенного исследования. Таким образом, важным 
является вопрос определения оптимального срока службы техники. При 
определении оптимального срока эксплуатации техники критерием 
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оптимальности служил показатель удельных затрат на единицу времени 
эксплуатации изделия (час, год и т.д.) [10]. Важность этого показателя 
определена физическим и моральным старением техники, под влиянием 
которых затраты на производство единицы продукции имеют тенденцию к 
росту.  

Основные результирующие показатели КС техники имеют предпосылки к 
оптимизации на основе взаимосвязи между их составляющими. В связи с этим 
оценка КС техники на стадии проектирования, как важная составляющая 
системы принятия проектных решений, должна включать также решение 
вопросов оптимизации показателей КС.  

На основе результатов проведенного анализа предлагаются методические 
основы построения системы оценки КС техники на стадии проектирования как 
расчетно-прогностического процесса. Одним из элементов этой системы 
является определение цены потребления проектируемой техники на стадии ее 
применения как функции времени за весь срок эксплуатации.  
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СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ЯК ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА З 
КОЛЕКТИВОМ 

 
У статті досліджено сутність поняття «стиль керівництва», розглянуто різні види 

стилів керівництва, подано їх порівняльну характеристиску. Досліджено переваги і недоліки 
різних стилдів керівництва. Розглянуто особливості їх застосування за різних умов. 
Обгрунтовано критерії формування оптимального стилю керівництва, що базується на 
демократичному, є динамічним, здатним у гострих ситуаціях перейти в авторитарний, а 
стосовно творчих особистостей високої кваліфікації спроможний бути ліберальним. 

Ключові слова: автократичний, демократичний, ліберальний, керівник, стиль 
керівництва, управління. 
 

Постановка проблеми. Організація являє собою складну систему і 
невід’ємною її частиною є керівництво, яке координує її дії, забезпечує 
цілісність, збереження і розвиток, ступінь взаємодії з зовнішнім середовищем і, 
в кінцевому підсумку, досягнення поставлених цілей. 

Успіх і ефективність організації безпосередньо залежать від менеджера, 
який буде спрямовувати роботу інших і нести персональну відповідальність за 
її результати. Але значна частина людей, які починають займатися 
професійною управлінською діяльністю, не мають достатнього досвіду у сфері 
управління. Тому в даний час особлива увага приділяється питанням 
ефективної взаємодії керівника і підлеглого. Від обраного стилю керівництва 
залежать мотивація працівників, ставлення до праці, рівень і якість 
продуктивності, дисципліна, взаємини в колективі та ін. 

Дослідженню сутності управління підприємствами приділяли увагу такі 
вчені, як Т.Ю. Базарова, Ю.В. Васильєва, Л.І. Воротіна, А.Л. Гапоненко,          
Л. Гелловей, Р.Л. Дафт, В.Ф. Кифяк, В.І. Кнорринг, Ф. Котлер, А.І. Кредісов, 
О.П. Луцій, С.В. Мочерний, З.І. Тимошенко, С.В. Шекшня, І.М. Школа та інші. 
Стилі керівництва, як теоретична основа, розроблялись багатьма дослідниками, 
серед яких Л.К. Аверченко, Г.М. Андрєєва, Л.А. Дяченко, Д. Кейсі,                
Р.Л. Кричевський, Е. Мейо, Ф.У. Тейлор, К. Левін та інші. 

Однак в реальному житті стилі керівництва не завжди чітко відповідають 
теоретичній основі, адже індивідуальні особливості людини зумовлюють 
труднощі у виборі того чи іншого стилю керівництва. 

Постановка завдання. Метою дослідження є характеристика стилів 
керівництва, здійснення їх порівняльного аналізу та визначення особливостей 
застосування в сучасних умовах. 
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К. Маркс зазначав: «Будь-який безпосередньо суспільний процес або 
спільна праця, здійснюваний в порівняно великому масштабі, потребує 
більшою чи меншою мірою управління, яке встановлює узгодженість між 
окремими роботами, виконує загальні функції, що випливають з руху усього 
виробничого організму, на відміну від руху окремих його частин ... Окремий 
скрипаль сам керує собою, оркестр же потребує диригента» [8]. 

Саме тому спільна діяльність людей потребує керівника, члена 
організації, який здійснює управлінську діяльність і вирішує управлінські 
завдання. Адже саме він спрямовує роботу інших і несе персональну 
відповідальність за її результати. Хороший менеджер повинен вносити порядок 
і послідовність у виконувану роботу, для цього йому необхідно розробляти свої 
дії в деталях і в часі, планувати залучення ресурсів для забезпечення 
ефективної діяльності організації, розробляти стратегії її поведінки. Менеджеру 
також необхідно враховувати можливі зміни зовнішнього середовища, які 
можуть вплинути на поточні цілі організації і потребують певного ризику для 
виходу з ситуації, що склалася. Тому стратегічне мислення і гнучкість розуму 
стають невід’ємною частиною набору тих якостей, якими повинен володіти 
кожен керівник. 

Для здійснення всіх управлінських функцій менеджеру необхідно вибрати 
найбільш ефективний стиль керівництва, тобто систему методів впливу на 
підлеглих для повної реалізації потенційних можливостей колективу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною характеристикою 
ефективності керівництва є стиль управління, який застосовує у своїй роботі 
менеджер. Стиль керівництва пов’язаний з визначенням типової для керівника 
системи діяльності, що використовується ним у роботі з людьми, і яка 
проявляється у ставленні до людей, у підготовці, прийнятті та реалізації рішень, 
в організації роботи колективу.  

Стиль керівництва – це система методів впливу керівника на підлеглих, 
також це особливості взаємодії керівника з колективом, що стабільно 
проявляються і формуються як під впливом об’єктивних і суб’єктивних умов 
управління, так і індивідуально-психологічних особливостей особистості 
керівника [5]. Згідно з економічною енциклопедією, стиль управління – вияв 
певних особистих якостей керівника в його стосунках з підлеглими, способах 
розв’язання виробничих та інших проблем [9, с. 472].  

Виникнення поняття «стиль керівництва» і його вивчення пов’язане з 
дослідженнями німецького психолога К. Левіна, експерименти якого дозволили 
виділити три основні стилі керівництва/лідерства: авторитарний (директивний, 
одноосібний); демократичний (колегіальний); ліберальний (потуральний, 
дозвільний, невтручання, нейтральний)» [5]. 

Характеристика стилів керівництва подана в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Характеристика стилів керівництва 

Стилі керівництва Параметри Авторитарний Демократичний Ліберальний 
1 2 3 4 

Основний 
принцип використання влади консультування і 

допомога підлеглим 
партнерство з 
підлеглими 

Харакристика 
стилю 

- делегування 
повноважень 
здійснюється лише 
знизу догори; 
- інформація, 
надана виконавцям, 
містить яскравий 
характер 
«значимості» 
керівника; 
- рішення 
керівником 
приймаються 
однозначно 
самостійно й 
одноосібно, на 
основі лише 
власного бачення, 
знань, кваліфікації. 
Думки ж підлеглих, 
як правило, не 
враховуються. 

- відношення 
виконавця до роботи 
позитивне та 
компетентно-
ініціативне. 
Плануються, в 
основному, кінцевий 
термін та очікуваний 
результат роботи; 
контроль здійснюється 
лише щодо значущих 
проміжних етапів 
роботи; 
- припускається 
спільне обговорення 
проблеми як по 
горизонталі, так і по 
вертикалі; 
- делегування 
повноважень 
здійснюється не лише 
знизу догори, але і 
зверху вниз; 
- інформація, яка 
доводиться до відома 
підлеглих, є цілком 
достатньою для 
самостійного і 
правильного 
прийняття рішення 
самим виконавцем; 
- рішення керівником 
приймаються 
одноосібно, але з 
урахуванням 
результатів 
колегіального 
обговорення в групі 

- однією з основних 
рушійних сил 
життєдіяльності 
людини є потреба в 
самоактуалізації; – 
стиль керівництва 
скеровано на 
планування і контроль 
лише результатів 
виконаної роботи; 
- дискусії та 
обговорення – 
основний спосіб 
прийняття рішень; 
- делегування 
повноважень 
здійснюється згори 
донизу значно 
інтенсивніше, ніж 
знизу нагору; 
- інформація 
доводиться до 
підлеглого без 
обмежень; 
думки підлеглих 
однаковою мірою 
враховуються при 
ухваленні остаточного 
рішення 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 4 
Позитивні 
наслідки 

- дисциплінованість 
виконавців; 
- мінімальний час 
проходження команди і її 
незначна мінливість 
(оскільки виконавцю не 
потрібен час на роздуми 
та інтерпретацію 
вказівки); 
- при достатній 
кваліфікації керівника 
вдається уникнути 
типових помилок і 
безглуздих втрат (в 
екстремальних умовах – 
людських); 
- можливість нівелювати 
вплив невисокого 
професіоналізму деяких 
виконавців на кінцевий 
результат роботи; 
- при налагодженій 
системі надання 
розпоряджень і їх 
виконання мета 
досягається швидше, а 
результати, як правило, 
відзначаються точністю 

- стимулюються 
відповідальність і 
творчість виконавців; 
- здійснюється 
адаптація 
розпоряджень до 
реальних умов; 
- стимулюється 
підвищення 
кваліфікації 
співробітників і, 
відповідно, виникає 
можливість 
підготовки кадрів на 
висування; 
- відзначається велика 
пристосованість 
колективу до різних 
нестандартних 
ситуацій; 
- виявляється 
зацікавленість 
виконавців у 
кінцевому результаті; 
товариші по службі 
сприймаються – 
насамперед як 
однодумці і колеги по 
роботі; 
- підвищується 
активність 
співробітників щодо 
нововведень 

- стимулюються 
самостійність, 
відповідальність і 
творчість 
виконавців; 
- кожна задача 
сприймається, 
осмислюється й 
адаптується до 
наявних 
можливостей; 
- формується 
індивідуальний 
стиль роботи 
співробітників; 
- утворюються 
окремі напрями 
(групи) за 
принципом 
продуктивної 
конкуренції та 
співробітництва; 
- з’являється великий 
кадровий резерв для 
просування по 
службі; 
- створюється 
значний 
інтелектуальний 
потенціал; 
у кінцевий результат, 
як правило, 
виконавцями 
вкладається 
особистісний зміст; 
- найчастіше працює 
механізм 
самомотивації, що 
обумовлює високу 
продуктивність 
праці; 
колектив здатний 
вирішувати 
найскладніші задачі 
в стислий термін 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 4 
Негативні 
наслідки 

- робота здійснюється під 
гаслом «Мета – 
первинна, засоби – 
вторинні»; 
- заборона та покарання 
превалюють над 
заохоченнями; 
- досить часто вищий 
керівник втручається в 
справи підлеглих 
керівників (в основному з 
метою «зразкового» 
покарання), порушуючи 
тим самим принцип 
єдиноначальності. 
Керівник полюбляє, як 
правило, «виховувати» 
підлеглих і нерідко 
намагається втручатись в 
їх особисте життя; 
- відсутні умови розвитку 
творчості й ініціативи 
підлеглих; 
- підлеглі не набувають 
досвіду самостійного 
прийняття рішень у 
несподіваних чи 
позаштатних ситуаціях; 
керівник з таким стилем 
може припуститися 
помилки, але ніхто не 
зможе вказати йому на 
це, звикнувши до сліпої 
покори, що призведе до 
повного краху 
конкретного заходу 

- дисциплінованість 
виконавця суттєво 
залежить від його 
самосвідомості, а тому 
свобода вибору може 
бути використана 
несумлінними 
співробітниками для 
забезпечення позиції 
відступу від дорученої 
справи і відповідальності, 
або прояв довіри може 
сприйматися як слабкість 
керівника; 
- час проходження 
вказівки і її можливі 
субєктивні перекручення 
(адаптованість) значні, 
що не завжди має 
позитивне значення; 
- однією з основних 
складових авторитету 
керівника при такому 
стилі керівництва є його 
професіоналізм, однак 
сама система 
демократичного стилю 
може сприяти 
несумлінним підлеглим-
професіоналам в 
зменшенні авторитету 
керівника; 
- не виключений вплив 
виконавців з невисокою 
кваліфікацією на 
кінцевий результат 
роботи; 
- фактично відсутня 
можливість негайного 
виявлення і виправлення 
помилки, припущеної 
виконавцями в період між 
звітними термінами 

- конкуренція між 
співробітниками 
може перейти з 
професійної сфери в 
суто особистісну, що 
не сприяє 
згуртованості групи; 
- складність 
обєктивної оцінки 
результатів праці (як 
правило через високу 
інтелектуальну 
ємність продукту) 
найчастіше 
обумовлює 
необ’єктивність 
керівника в розподілі 
заохочень і покарань; 
- досягнення 
спільного рішення та 
порозуміння вкрай 
важке; 
виникають спроби 
перехопити 
керівництво у 
офіційного 
керівника; 
- деякі розділи робіт 
плануються і 
здійснюються, перш 
за все, в особистих 
інтересах, а не в 
інтересах загальної 
справи 

Позиція 
керівника 

«поза і над» групою «всередині» групи «разом» із групою 
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Отже, стиль керівництва в управлінській діяльності виявляється у 
здійсненні планування, організації та контролю, прийнятті управлінських 
рішень, здійсненні комунікації, використанні мотивації. У ньому втілюються 
унікальність комунікативних можливостей, творча індивідуальність керівника, 
специфіка колективу, характер відносин із співробітниками. 

Проведене Воробйовою Є.В. опитування менеджерів за методикою 
«Визначення стилю управління» (адаптований варіант Є.Є. Тунік) показало, що 
більшість опитаних менеджерів (42%) як провідний використовують 
авторитарний стиль, а як додатковий – стиль обмеженої участі (33%). 

Демократичний стиль як провідний використовують лише 17% 
менеджерів, а як додатковий – 8% [3]. 

Привертають увагу результати оцінки підлеглими стилю керівництва 
своїх начальників у підрозділах органів внутрішніх справ: 33% опитаних 
вважає, що цей стиль демократичний; 25% назвали його авторитарно-
доброзичливим (коли рішення приймаються керівником одноосібно, проте з 
урахуванням позицій підлеглих); 20% вважає цей стиль авторитарним (без 
урахування таких позицій); 20,4% респондентів вважають стиль керівництва 
ліберальним, тобто керівники лише усуваються від прийняття рішень [11]. 

Таким чином, стиль керівництва – це найважливіший фактор в управлінні 
підприємством, правильно вибраний стиль дозволить найбільш успішно 
використовувати потенціал співробітників організації. 

Мистецтво управління передбачає гнучке застосування того чи іншого 
стилю керівництва, а взяття керівником на озброєння одного з них має бути 
пов’язане з груповою ефективністю застосування конкретного стилю. 

Відзначимо, що немає «поганих» і «хороших» стилів керівництва, 
оскільки все залежить від ситуації, виду діяльності, спрацьованості, особистих 
особливостей членів колективу та інших чинників. 

На теперішній час автократичний стиль керівництва стає все більш 
неприйнятним. Бути автократом – це прояв швидше слабкості, ніж сили. 
Автократ часто розгублений і нездатний пристосуватися до зміни обставин і 
будувати відносини з підлеглими на довірі та повазі до людини. Однак цей 
стиль керівництва цілком доречний за наявності двох умов: якщо підлеглі 
добровільно погоджуються з директивними методами керівництва, і якщо того 
вимагає виробнича ситуація. Він вважається виправданим у кризовій ситуації 
(війна, стихійне лихо, кризова ситуація у фірмі) коли рішення необхідно 
застосовувати швидко. Жорсткий диктат стає необхідний для гарантії 
оперативності виконання рішень та їх надійного контролю. Адже трапляються 
ситуації (занедбаність роботи, відсутність дисципліни, безвідповідальність, 
екстремальні умови), що потребують жорстких форм централізованого впливу. 

Демократичний стиль управління, як свідчать дослідження вчених, має 
більше переваг, ніж авторитарний. Практично у всіх випадках колектив 
організації найбільш задоволений демократичним стилем керівництва, тобто 
таким, при якому керівник орієнтований у своїй діяльності на підлеглих: 
приймає рішення з урахуванням їх думки, надає їм ініціативу в процесі роботи. 
Однак цей стиль не слід застосовувати, якщо колектив не усталений, 
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працівники не володіють достатньою кваліфікацією й активністю, а 
виробництво засноване не на екстремальних умовах. 

Застосування ліберального стилю передбачає тактику мінімального 
втручання (інтервенції) у справи колективу. Це вимагає від керівника такту, 
високої ерудиції та управлінської майстерності. Він повинен вміти нібито 
нічого не робити сам, але знати про все і нічого не випускати з свого поля зору. 
Керівник-ліберал повинен майстерно володіти принципом делегування 
повноважень, підтримувати добрі стосунки з неформальними лідерами, вміти 
коректно ставити завдання і визначати основні напрямки роботи, координувати 
взаємодію співробітників для досягнення загальних цілей. 

Ліберальний стиль керівництва останнім часом набуває більшого 
поширення через зростання масштабів науково-технічної діяльності, в якій 
беруть участь висококваліфіковані фахівці. Саме вони не хочуть перебувати під 
тиском керівника, працювати у будь-кого в підпорядкуванні. Ефективність 
ліберального стилю залежить від прагнень членів колективу, чіткого 
формулювання керівником цілей і завдань виробництва та умов їх діяльності. 

Очевидно, що жоден стиль не є універсальним для будь-якого типу 
організації. У кожному конкретному випадку між ліберальним, авторитарним, 
демократичним стилями є певний баланс. Тому, якщо збільшувати частку 
елементів якогось певного стилю, це призведе до зменшення частки інших. 

Керівники використовують різні стилі залежно від особистих якостей, 
ситуації, конкретного завдання, індивідуальних особливостей підлеглих. 

На формування стилю впливає характер роботи: у керівників науково-
дослідної сфери авторитарний стиль зустрічається рідше, ніж у групі керівників 
у сфері виробництва. Стиль не залежить від ієрархічного рівня управління і від 
професійних знань. Ефективними можуть бути як ліберальні, так і авторитарні 
(частіше) стилі керівництва. У керівників нижчої ланки ефективність позитивно 
пов’язана з авторитарністю і негативно – з ліберальним стилем. 

На думку Френка Фідлера, особливості управління багато в чому 
залежать від ситуації, і оскільки керівник, який дотримується певного стилю, 
змінити себе, як правило, не може, потрібно, виходячи із поставлених завдань, 
ставити його в ті умови, де він зможе найкращим способом себе проявити [10]. 

Підтримуємо думку вчених, що найбільш ефективним можна визнати 
демократичний стиль керівництва, оскільки він дозволяє уникнути серйозних 
помилок при прийнятті рішення та враховує знання і досвід підлеглих. При 
даному стилі легше адаптуватися умов зовнішнього середовища, які постійно 
змінюються. Цей стиль припускає певну гнучкість, що дозволяє 
використовувати високі технології та інновації. 

Але керівництво – це мистецтво, тому жоден дослідник не зможе 
розробити теорію ефективного стилю керівництва, який буде ідеальним для 
всіх ситуацій, для всіх колективів та їх керівників. І якби такий стиль був 
вироблений, керівництво втратило б свою привабливість і елемент творчості, 
перетворивши процес керівництва у використання стандартних прийомів. 
Керівництво стало б рутинним і нецікавим. Тому кожен керівник повинен знати 
і вміти використовувати відповідно до ситуації різні стилі. 
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, стиль керівництва – 
цілісна система засобів комунікації керівника з підлеглими, необхідна для 
реалізації функцій управління у певних умовах діяльності колективу. 

При управлінні організацією керівник не може використовувати тільки 
один усталений стиль керівництва, він змушений постійно вносити зміни у 
сформований вже стиль відповідно до ситуації. Оптимальним сам по собі не 
може бути жоден з основних або навіть проміжних стилів керівництва. 
Оптимальним може бути лише динамічний стиль, що змінюється зі зміною 
ситуації і об’єктів управління. 

На думку багатьох вчених і практиків, основою оптимального стилю 
керівництва повинен стати демократичний стиль. Для такого стилю характерна 
органічна єдність теорії і практики управління, тісний зв’язок з колективом, 
розвинене почуття відповідальності перед суспільством, уміння спілкуватись з 
різними людьми, повага до підлеглих, постійна турбота про них. 
Індивідуальний стиль управління керівника, що базується на демократичному, є 
динамічним, здатним у гострих ситуаціях перейти в авторитарний, а стосовно 
творчих особистостей високої кваліфікації здатний бути ліберальним, може 
вважатися оптимальним. 

Вважаємо, що даний час керівнику необхідно приділяти більше уваги 
людським відносинам всередині колективу. Постійні зміни в сучасному 
суспільстві змушують до готовності щодо проведення реформ у сфері 
управління організацією та виробництвом. Тому зустріти будь-який з 
розглянутих стилів у крайньому своєму прояві неможливо, оскільки не кожен 
стиль може підійти до конкретної ситуації, що склалася. Таким чином, від 
вибору керівника буде залежати не тільки ефективність виробництва в 
організації та її авторитет, а й морально-психологічний клімат в колективі. 
Адже головною запорукою успішного виробництва є почуття стабільності, 
задоволеність роботою, взаєморозуміння між керівником і підлеглими. 
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У статті визначено педагогічні умови, які сприяють професійному зростанню 

майбутніх фахівців економічного профілю на етапі навчання у ВНЗ: спрямованість 
студентів на розкриття особистісного потенціалу на основі соціонічного підходу; набуття 
професійного досвіду на основі розвитку особистісного потенціалу з використанням 
компетентісного підходу. Побудовано модель професійного зростання студентів.  

Ключові слова: професійне зростання, професійна спрямованість, соціоніка, 
компетенція, компетентність, компетентісний підхід.  

 
Постановка проблеми. Політична та, як наслідок, економічна криза в 

Україні, спроба нашої держави інтегруватися в світову економічну спільноту, 
структурні зміни в національній економіці, з одного боку, а з іншого – 
зростання попиту роботодавців на висококваліфікованих фахівців-економістів, 
які були б здатні до ефективного виконання своїх службових обов’язків і 
недостатня кількість таких спеціалістів, змушують шукати нові підходи, форми 
та методи їх підготовки. Такі фахівці, з точки зору роботодавців, повинні 
самостійно, якісно, вчасно виконувати завдання, бути здатними до пошуку і 
аналізу необхідної інформації, до співпраці у процесі вирішення проблем, до 
прийняття рішень в умовах невизначеності, до самовдосконалення і 
саморозвитку, і зрештою – до професійного зростання. 

Оскільки стан реальної готовності випускників ВНЗ до професійної 
діяльності у більшості випадків не відповідає викликам сьогодення, виникає 
потреба визначення педагогічних умов професійного зростання майбутніх 
фахівців економічного профілю ще на етапі навчання у ВНЗ.  
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У працях науковців висвітлено різні аспекти підготовки фахівців 
економічного профілю. Так методологічні засади економічної освіти розкрито в 
працях В. Євтушевського, І. Каленюк, А. Колоти, А. Павленка, О. Падалки, 
проблеми розробки змісту вищої економічної освіти розглядали В. Бобров, 
Є. Калицький, В. Стрельніков, методичним аспектам викладання економіки 
присвятили свої роботи О. Аксьонова, І. Балягіна, М. Богорад, Г. Ковальчук, 
К. Ковальова, В. Ковальов, розробку теоретичних і практичних засад 
формування професійної компетентності фахівців економічного профілю 
здійснено у працях Л. Дибкової, І. Демури, М. Голованя, О. Олефір, І. Полєщук, 
В. Пономаренка І. Ромащенко та ін. Однак проблемі визначення педагогічних 
умов професійного зростання під час підготовки економістів у ВНЗ майже не 
приділялося уваги. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити та обґрунтувати 
педагогічні умови, які б сприяли професійному зростанню студентів 
економічних спеціальностей  на етапі підготовки у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснення процесу 
професійного зростання майбутніх фахівців економічного профілю, тобто 
спрямованість їх на розкриття особистісного потенціалу, набуття ними 
професійної компетентності, формування професійно значущих якостей та 
професійного досвіду потребує розуміння особливостей їхньої фахової 
підготовки. Така підготовка здійснюється на загальних засадах педагогіки 
вищої школи, але має свої специфічні відмінності, зумовлені цілями та 
завданнями економічної освіти. Ціннісні орієнтири економічної освіти 
визначено у Концепції розвитку економічної освіти в Україні: це розвиток 
творчого потенціалу особистості та її соціалізація; виховання самостійності 
наукового економічного мислення, формування економічного світогляду, 
впевненості у власних силах; розвиток здібностей до самореалізації, 
самоосвіти, саморозвитку особистості [3]. 

Під професійним зростанням студентів розуміємо процес виявлення та 
розкриття особистісного потенціалу (задатків, потреб, мотивів, особистісних 
якостей, психотипу, природної спрямованості та ін.) та процес удосконалення 
особистості студента: загальнокультурних і фахових знань; системи 
інтелектуальних і практичних умінь і навичок; досвіду творчої діяльності; 
професійно значущих якостей [7]. Результатом професійного зростання, на наш 
погляд, є набуття майбутніми фахівцями професійної компетентності та 
готовність до подальшого професійного зростання в умовах практичної 
діяльності. На рисунку 1 нами представлено модель професійного зростання 
студента. 

Якщо розглядати процес підготовки фахівця як взаємодію трьох основних 
складових – можливостей навчально-виховного процесу, вимог реального 
сектору економіки та особистісного потенціалу студента, ми можемо 
констатувати той факт, що перевага у вивченні надана першим двом. Третя 
складова, сам студент з його вродженими можливостями та набутим раніше 
суб’єктним досвідом залишається у тіні. Це підвереджується і тим фактом, що 
на вивчення загальних та спеціальних дисциплін у ВНЗ йде левова доля часу, а 
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на вивчення власної особистості, власних потреб і мотивів, здібностей і 
схильностей часу у студента майже не залишається. Але ж кожній компетенції 
у тому сенсі, у якому її трактують вчені, повинні відповідати не тільки знання, 
уміння й набутий досвід, але й особистісний потенціал студента, як підґрунтя 
для всього вищезазначеного. 

Тому вважаємо, що однією з педагогічних умов професійного зростання 
студентів є їх спрямованість на розкриття особистісного потенціалу на основі 
соціонічного підходу.  

Соціоніка, як соціально-психологічний науковий напрямок, заснована 
А. Аугустинавичюте на поєднанні теорії К. Юнга про психологічні типи [5] та 
концепції інформаційного метаболізму (обміну) А. Кемпінського [1], надає 
аналітичний апарат для опису інформаційної структури психіки людини, 
спираючись на комбінаторно-дихотомічний метод, вивчає складові комунікації, 
типи енерго-інформаційного обміну, групи соціотипів (психотипів, типів 
інформаційного метаболізму – ТІМ) та відносини між ними, а також надає 
можливості визначення природної професійної спрямованості особистості як 
частини її потенціалу [8]. 

На діагностичному етапі розкриття особистісного потенціалу 
застосовується методика визначення професійної спрямованості студентів, яка 
складається з декількох кроків: визначення за допомогою професіограм та 
освітньо-кваліфікаційних характеристик професійно значущих якостей, 
необхідних майбутнім фахівцям економічного профілю, встановлення 
професійно-психологічної типології досліджуваних студентів та визначення 
сильних і слабких сторін їх соціотипів, з точки зору вимог до професійно 
значущих якостей та компетенцій майбутніх економістів.  

Під професійною спрямованістю розуміємо стійку систему мотивів 
особистості, яка орієнтує її на той чи інший вид діяльності. Подальше навчання 
студентів, що враховує їх професійну спрямованість, дозволяє їм глибше 
проникнути у сутність професійної діяльності, створює умови для високої 
вмотивованості у навчанні, інтересу до майбутньої професії.  

Активізація особистісного потенціалу студентів відбувається шляхом 
застосування компетентісного підходу та засобів диференціації та 
індивідуалізації навчально-виховного процесу за наслідками комплексної 
діагностики детермінант спрямованості до роботи в економічній сфері. Тому 
другою педагогічною умовою професійного зростання студентів виступає 
набуття професійного досвіду на основі розвитку особистісного потенціалу з 
використанням особистісного та компетентісного підходів. 

В останні роки сформувався понятійний апарат компетентісного підходу, 
основними поняттями якого є «компетенції», «компетентність», «професійна 
компетентність». 

Поняття «компетенція» трактується більшістю сучасних авторів як задана 
норма, вимога до підготовки фахівця: сукупності знань, способів діяльності, 
якостей особистості.  
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Рис. 1. Модель професійного зростання студента 
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Компетенції мають ієрархію: ключові компетенції відносяться до 
загального (метапредметного) змісту освіти; загальнопредметні компетенції 
відносяться до певного кола навчальних предметів і освітніх сфер; предметні 
компетенції є частковими стосовно двох попередніх рівнів компетенцій і мають 
конкретний опис і можливість формування в межах навчальних предметів [6]. 

Виходячи з того, що в перекладі з латинської мови слово «competentia» 
означає коло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід, відомі 
російські вчені А. Хуторський та В. Краєвський тлумачать «компетентність» у 
певній галузі як володіння відповідними знаннями та здібностями, що дають 
змогу ґрунтовно судити про цю галузь та ефективно діяти в ній [6], тобто 
компетентність є результатом набуття компетенцій, це той самий набутий 
шляхом навчання та виховання досвід особистості, а саме досвід розвитку 
особистісного потенціалу, який потім виявляє себе у діяльності. Важливим стає 
не фактична наявність у індивіда знань, умінь, та навичок, а здатність 
застосовувати їх у подальшому житті та навчанні. Зміст освіти, таким чином, з 
точки зору компетентісного підходу має містити такі компоненти: 

 досвід пізнавальної діяльності, зафіксований у вигляді її результатів 
– знань; 

 досвід здійснення відомих способів діяльності – у вигляді умінь і 
навичок діяти за зразком; 

 досвід творчої діяльності – у формі вміння приймати ефективні 
рішення в проблемних ситуаціях; 

 досвід емоційно-ціннісних відносин, ставлень – у формі 
особистісних орієнтацій [2, с. 61]. 

Отже, компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але він 
акцентує увагу на здатності використовувати набуті знання. Поєднання знань і 
досвіду є підґрунтям для виникнення в свідомості особистості узагальненого 
способу діяльності. 

Аналіз наукових джерел дозволяє нам трактувати більш вузьке поняття 
«професійна компетентність» як здатність фахівця успішно виконувати свої 
функціональні обов’язки, що передбачає наявність у нього професійного 
досвіду та певних професійно значущих якостей особистості.  

Згідно з розробленою нами моделлю процесу професійного зростання 
студентів у виші результатом його, на наш погляд, є набуття майбутніми 
фахівцями професійної компетентності, яка вимірюється трьома рівнями 
готовності (якості) випускника ВНЗ до виконання функціональних обов’язків, а 
саме: 

 перший рівень (репродуктивний, низький), що припускає 
елементарну готовність випускника ВНЗ до виконання посадових зобов’язань, 
уключаючи набуті ним теоретичні знання, однак при цьому йому бракує 
практичних умінь і навичок. Цьому рівню притаманні негативне мотиваційне 
налаштування, слабкий інтерес до пошуку професійної інформації; 

 другий рівень (середній, конструктивний), який припускає 
здійснення фахівцем роботи на функціональному рівні без будь-яких перешкод 
за готовими розробками (шаблонами), конкретними технологіями без 
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належного творчого пошуку. Для цього рівня характерна періодична 
зацікавленість у професійній інформації, часткове розуміння вимог майбутньої 
професії; 

 компетентнісний рівень готовності фахівця (високий, творчий) до 
високопродуктивної, креативної праці, де однією зі складових високої 
компетентності є його науково-дослідницька компетентність. Він 
характеризується постійною зацікавленістю в професійній інформації, 
прагненням до навчання та самонавчання,  до саморозвитку. 

Вочевидь, найвищий рівень професійного зростання студента – набуття 
ним такого рівня компетентності, який дозволяє не просто виконувати посадові 
обов’язки за готовими зразками, а приймати рішення у ситуаціях 
невизначеності, використовувати весь свій особистісний  потенціал, творчо 
розв’язувати складні професійні завдання на практиці. Це можливо за умов 
високої вмотивованості, яка, в свою чергу, виникає у випадку відповідності  
природної спрямованості особистості обраній професії та належним чином 
обраним формам, методам, педагогічним умовам та технологіям навчально-
виховного процесу. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз та 
дослідження дозволили нам визначити педагогічні умови та побудувати модель 
професійного зростання майбутніх економістів на етапі їх навчання у виші. На 
нашу думку, якість підготовки фахівців економного профілю підвищиться, 
якщо на етапі навчання буде застосовано компетнтісний підхід з подальшою 
диференціацією і індивідуалізацією навчального процесу на базі розкриття 
особистісного потенціалу студентів. Наступні дослідження полягають у 
пошуках відповідних до природного потенціалу студентів форм і методів 
навчання. 
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