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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ОБЛІКУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕГЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ
БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В УЧЕТЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИРПИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS CLASSIFICATION
TRANSACTION COSTS IN ACCOUNTING FOR THE EFFECTIVE
FUNCTIONING OF BRICK COMPANY ON THE MARKET BUILDING
INDUSTRY
У статті розглянуто авторські підходи до класифікації трансакційних витрат в
обліку. Висвітлено основні види та критерії класифікацій в обліку, надається їх
характеристика. Розкрито класифікацію трансакційних витрат за критеріями, видами та
складом в обліку для цегельних підприємств.
Ключові слова: облік, класифікація, критерії класифікації, трансакційні витрати, види
трансакційних витрат, склад трансакційних витрат.
В статье рассмотрены авторские подходы к классификации трансакционных
издержек в учете. Освещены основные виды и критерии классификации в учете,
предоставляется их характеристика. Раскрыто классификацию трансакционных издержек
по критериям, видами и составом в учете для кирпичных предприятий.
Ключевые слова: учет, классификация, критерии классификации, трансакционные
издержки, виды трансакционных издержек, состав трансакционных издержек.
In the article the author's approach to the classification of transaction costs in accounting.
The basic types and criteria for classification in the account, given their characteristics. Reveals the
classification of transaction costs criteria, types and composition accounted for brick companies.
Key words: accounting, classification, classification criteria, transaction costs, types of
transaction costs, composition of transaction costs.

Постановка проблеми. Ринкова взаємодія підприємств України
зумовила необхідність враховувати у своїй діяльності витрати спрямовані на
дослідження ринку, пошук партнерів, як постачальників так і покупців, їх
перевірку, виконання контрактних домовленостей та інші. Розширення зв’язків
між підприємствами призводить до виникнення трансакційних витрат, які
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впливають на вартість виробленої продукції, фінансовий результат, цінову
політику підприємств.
Трансакційні витрати розсіяні між витратами підприємства і знаходиться
поза межами уваги управлінського персоналу, а це негативно позначається на
ефективності господарської діяльності підприємств, в тому числі підприємств
цегельної галузі. Все це призводить до необхідності розробки класифікації
трансакційних витрат в обліку та нових методів ведення обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам класифікації
трансакційних витрат в обліку присвячено праці О. Боровича, Г. Козаченко,
Н. Лабинцева, В. Литвиненка, Г. Макухіна, С. Мельник, А. Паращенка,
І. Садовської, О. Шепеленко, М. Шигун, Ж. Ющак.
Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Високо оцінивши
праці науковців у сфері досліджень класифікації трансакційних витрат, однак
основним проблемним аспектом на сучасному етапі господарювання
продовжує залишатись питання класифікації трансакційних витрат в обліку для
підприємств цегельної галузі.
Мета статті. Описати та дати інтерпретацію класифікаціям
трансакційних витрат в обліку та розкрити класифікацію трансакційних витрат
в обліку для цегельних підприємств.
Результати дослідження. Вперше поняття трансакційних витрат ввів у
науковий обіг Р. Коуз. У своїй праці «Природа фірми» (1937 р.) він вважає, що
трансакційні витрати – це витрати, які виникають при використанні цінового
ринкового механізму. Цей вчений вважає, що без поняття трансакційних витрат
неможливо зрозуміти, як працює економічна система та не можна
проаналізувати численні її проблеми [1].
Р. Коуз зазначає, що для здійснення ринкової трансакції необхідно
з’ясувати, з ким бажано укласти угоду, визначити її умови, провести попередні
переговори, підготувати контракт і зібрати відомості, щоб упевнитись у тому,
що умови контракту виконуються. Таку класифікацію економісти називають
«звуженою». Водночас вона виявилась недосконалою, що зумовило виникнення
нових різноманітних підходів до класифікування трансакційних витрат [5, с.
229].
Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов та Г.А. Макухін [3]
сформували згруповану типологію трансакційних витрат підприємства
(таблиця 1).
Запропонована авторами класифікація розкриває трансакційні витрати за
різними напрямками та цілями дослідження, що, відповідно, дає змогу
здійснювати облік трансакційних витрат та проводити деталізований аналіз
таких витрат.
С.Ю. Барсукова [2] трансакційні витрати розподіляє, на такі види витрат:
а) платежі за отримання прав власності (реєстрація, ліцензування); б) платежі за
доступ (не оплата власне ресурсу) до матеріальних, фінансових й
інтелектуальних ресурсів; витрати на отримання індивідуальних пільг й
привілеїв; в) витрати на укладання та підтримку контрактних відносин з
партнерами (пошук інформації про партнерів, розповсюдження інформації про
6
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себе, ведення переговорів, оформлення угод і контрактів з урахуванням найму
працівників, надання неформальних послуг та допомоги, введення пільг і
незастосування санкцій); г) витрати на специфікацію та захист прав власності
(плата за юридичні консультації й аудиторські перевірки, оплата судових і
арбітражних витрат, охоронних служб); д) витрати на обслуговування тіньових
операцій. Запропонована автором класифікація трансакційних витрат
призводить до розгалуженості таких витрат в обліку.
Таблиця 1
Типологія трансакційних витрат
Ознаки типології

Типи трансакційних витрат
Трансакційні витрати
Економічні наслідки
Втрати
Легальні трансакційні витрати
Характер контрактів
Нелегальні трансакційні витрати
Собівартість продукції
Джерело відшкодування
Прибуток підприємства
Трансакційні витрати, що регламентуються формальними інститутами
Тип інституцій
Трансакційні витрати, що регламентуються неформальними
інститутами
Зовнішні трансакційні витрати
Сфера виникнення
Внутрішні трансакційні витрати
Постійні трансакційні витрати
Періодичність
Змінні трансакційні витрати
виникнення
Разові трансакційні витрати

З метою ведення бухгалтерського обліку та надання релевантної
інформації для управлінського персоналу, М.М. Шигун класифікує
трансакційні витрати за ознаками: 1) щодо середовища виникнення (зовнішні та
внутрішні); 2) за частотою виникнення (разові та регулярні); 3) за податковим
визнанням (податкові (знижує податковий тягар), фінансові (відшкодовуються
за рахунок прибутку); 4) за характером господарських процесів (інформаційні
трансакційні витрати; договірні трансакційні витрати; комунікаційні витрати;
торгові трансакційні витрати; продажне обслуговування; післяпродажне
обслуговування; правові трансакційні витрати [5, с.230-231]. Отже, при
розгляді поданої класифікації М.М. Шигун можна зробити висновок, що для
бухгалтерського обліку призначена група витрат за характером господарських
процесів, оскільки вона пов’язана з об’єктами облікового відображення
господарських процесів, а інші групи витрат використовуються з метою
надання релевантної інформації для управлінського персоналу.
У класифікації трансакційних витрат щодо системи обліку, яку
пропонують Ж.М. Ющак і С.І. Мельник [6], виділено такі два типи:
контрольовані (витрати на пошук інформації, проведення переговорів,
укладання угод, вимірювання, специфікацію й витрати на утримання) та
неконтрольовані (витрати на захист від третіх осіб, витрати через
опортуністичну поведінку і витрати, пов’язані з «ціною нелегальності»).
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Запропонована класифікація дає змогу розкрити ті витрати, які
відображаються в обліку, але деякі з неконтрольованих витрат, внесених до цієї
класифікації, можуть бути відображені в системі обліку.
О.В. Шепеленко здійснила класифікацію трансакційних витрат на основі
узагальнення облікового, фінансового, інформаційного і ресурсного підходів до
визначення витрат. У якості критеріїв класифікації трансакційних витрат автор
використала групування їх за рівнем можливості віддзеркалення у фінансових
документах, доцільністю використання, візуалізацією, періодичністю, сферою
виникнення, видами діяльності суб’єктів господарювання, відношенням щодо
інституціональної економіки, контракту, носія, офіційної економіки, суб’єкта
господарювання, економічної системи, трансакції, що дозволяє підвищити
якість прогнозування розвитку суб’єктів господарювання; виявленням і
реалізацією резервів зростання їх прибутку [7, с.240-241].
З точки зору управлінського обліку класифікує трансакційні витрати
І. Б. Садовська [4], яка поділяє їх на: контрольовані (ті, що відображаються і
контролюються з боку керівника, або можуть відображатися в бухгалтерському
обліку і контролюватися) та неконтрольовані (ті, що не відображаються в
бухгалтерському обліку і не можуть контролюватися з боку керівника).
Також вчена-дослідниця в обліку трансакційні витрати пропонує
класифікувати, як трансакційні втрати та трансакційні затрати. До першої
класифікаційної ознаки вчена відносить: непередбачених подій; пов’язані з
можливим різночитанням положень контракту та з неузгодженістю
законодавства або інших нормативно-правових актів; відсутності дієвого
контролю та примусу до наслідування законодавчих норм; опортуністичної
поведінки. До другої класифікаційної ознаки – затрати укладання угоди;
інформаційні затрати; затрати специфікації та захисту прав власності; затрати
здійснення розрахунків. Дана класифікація трансакційних витрат подана
автором призводить до багатогранності таких витрат в обліку.
Таким чином, слід констатувати, що дослідники робили спроби здійснити
класифікацію трансакційних витрат за різними ознаками з боку облікового
відображення. Однак оскільки трансакційні витрати знаходять своє
відображення в різних видах витрат діяльності і виникають в операційній,
фінансовій та інвестиційній діяльності й збільшують їх загалом, то, на нашу
думку, ці витрати необхідно класифікувати за критеріями, наведеними у
таблиці 2.
Постійні трансакційні витрати підприємства складаються з таких витрат,
як: витрати на пошук інформаційних джерел та їхню обробку, переговорні та
контрактні витрати і витрати на вимірювання. До разових трансакційних
витрат, тобто витрат, які може здійснювати підприємство тільки один або два
рази зараховують витрати на захист прав власності й специфікацію.
При здійсненні господарської діяльності трансакційні витрати виникають
під час кожного господарського процесу, тому їх класифікують за процесом
постачання, процесом виробництва та процесом реалізації, але кожен із цих
процесів має свій склад трансакційних витрат.
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Таблиця 2
Класифікація трансакційних витрат в обліку для цегельних підприємств
Критерії

Вид діяльності

Періодичність

Господарські
процеси

Спосіб виявлення
фактів
господарської
діяльності

Технологія
виробництва

Сфера
відповідальності

Вид трансакційних витрат
1. Трансакційні витрати, що виникли в
операційної діяльності
2. Трансакційні витрати, що виникли в
фінансової діяльності
3. Трансакційні витрати, що виникли в
інвестиційної діяльності
1. Постійні
2. Разові
1. Трансакційні витрати, що виникли
постачання
2. Трансакційні витрати, що виникли
виробництва
3. Трансакційні витрати, що виникли
збуту
4. Трансакційні витрати, що виникли
інвестування
1. Явні
2. Приховані

Склад трансакційних витрат
результаті
результаті
результаті

в процесі
в процесі

1. Витрати на пошук
інформаційних джерел та їхню
обробку

в процесі
в процесі

1. Трансакційні витрати, що виникли в кар’єрному
господарстві
2. Трансакційні
витрати,
що
виникли
в
приймальному відділенні
3. Трансакційні
витрати,
що
виникли
в
формувальному відділенні
4. Трансакційні витрати, що виникли на сушильнообпалювальній ділянці
5. Трансакційні витрати, що виникли у відділі збуту
6. Трансакційні витрати, що виникли у відділ
маркетингу
7. Трансакційні витрати, що виникли у юридичному
відділі тощо
Трансакційні витрати, що виникають у технолога,
механіка, енергетика, економіста, менеджера та ін.

2. Переговорні та контрактні
витрати
3. Витрати на вимірювання
4. Витрати на захист прав
власності та специфікацію
5. Витрати через
опортуністичну поведінку
6. Витрати на захист від третіх
осіб

До явних трансакційних витрат належать витрати, що відображаються в
системі обліку (витрати на пошук інформаційних джерел та їхню обробку;
переговорні й контрактні витрати; витрати на вимірювання; витрати на захист
прав власності та специфікацію).
Прихованими трансакційними витратами вважаються, ті витрати, які
здійснює підприємство, але які не відображаються ні в системі обліку, ні у
звітності підприємства, але вони збільшують витрати діяльності підприємства
(витрати через опортуністичну поведінку; витрати на захист від третіх осіб).
Кар’єрне господарство здійснює такі трансакційні витрати, як послуги
зв’язку, витрати на відрядження, консультаційні послуги, витрати на штрафи і
неустойки тощо. До трансакційних витрат приймального відділення належать
консультаційні витрати, витрати на відрядження, послуги навчання й атестації
(для перевірки якості придбаних товарно-матеріальних цінностей), послуги
зв’язку, витрати на штрафи і неустойки та ін.
Трансакційні витрати формувального відділення й сушильнообпалювальної ділянки складаються з консультаційних послуг і послуг
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навчання та атестації. Склад трансакційних витрат відділу збуту формують:
послуги зв’язку, нотаріальні послуги, витрати на відрядження, рекламні
послуги, витрати на сертифікацію продукції, витрати на штрафи і неустойки
тощо.
Відділ маркетингу здійснює такі трансакційні витрати: послуги зв’язку,
перекладацькі витрати, рекламні послуги, витрати на відрядження, поштові
витрати, консультаційні послуги та ін. Трансакційні витрати юридичного
відділу складаються з витрат послуг зв’язку, перекладацьких витрат, витрат на
відрядження, комісійних банку, поштових витрат, нотаріальних витрат тощо.
Склад трансакційних витрат за сферою відповідальності залежать від того
чим зайнятий працівник та, які обов’язки він виконує на підприємстві.
Отже, кожен вид трансакційних витрат підприємства формують витрати
на пошук інформаційних джерел й їхню обробку, до яких належать: витрати на
вивчення ситуації на ринку і визначення цін на цей момент; витрати на
дослідження потенційних клієнтів, конкурентів, різних контрагентів (витрати
на відрядження працівників, зайнятих пошуком інформації); витрати на
залучення інших осіб, не пов’язаних з діяльністю підприємства; витрати на
рекламу та участь у виставках, презентації (маркетингові витрати); витрати на
аудиторську перевірку потенційних партнерів; витрати, пов’язані з неповнотою
й недосконалістю такої інформації.
Переговорні та контрактні витрати охоплюють: витрати на попередні
переговори з власниками підприємства (партнерами) й особами, які будуть
відповідати за дотримання вимог контракту; вартість послуг банку за
розрахунково-касове обслуговування; витрати на телефонні розмови, поштові
перекази, послуги кур’єрської пошти і факс; витрати на переміщення та
транспортне обслуговування співробітників (управлінського персоналу); оплата
консультаційних й інформаційних послуг; витрати на укладання та юридичне
оформлення угоди; витрати на контроль і дотримання умов угоди й послуги
поручителів; витрати на проведення біржових торгів та участь у тендерних
торгах.
Витрати на вимірювання передбачають витрати на вимірювальну техніку
й власне процес вимірювання щодо управління якістю придбаних товарів і
виправлення помилок, які при виникли; консультаційні послуги спеціалістів;
витрати на лабораторний аналіз.
Витрати на захист прав власності та специфікацію – це витрати, що
виникають при обміні правом власності на продукцію чи товар; витрати на
отримання і вартість ліцензій та інших дозволів на ведення діяльності й право
роботи з різними цінностями; витрати на утримання юридичної служби
підприємства; витрати на захист його прав у суді чи інших інстанціях; оплата
послуг державних і судових органів; витрати на штрафи та неустойки; витрати
на безпеку (плата за охоронні послуги).
До витрат через опортуністичну поведінку входять: витрати на контроль
за дотриманням умов угоди; витрати через недобросовісну поведінку як
працівників підприємства, так і представників їхніх партнерів (покупців,
постачальників, інших партнерів), тобто через спроби однієї з договірних
10
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сторін здобути переваги за рахунок іншої; витрати на утримання
загальновиробничого й управлінського персоналу підприємства, який здійснює
контроль за роботою своїх підлеглих.
Витрати на захист від третіх осіб є витратами на захист від претензій
держави та злочинних угруповань на частину прибутку, отриманого в
результаті угоди.
Висновки та пропозиції. Отже, можна зробити висновок, що в обліковій
науці існують спроби класифікації трансакційних витрат, але на даний момент
єдиної облікової класифікації трансакційних витрат не існує. Запропонована
нами класифікація дасть змогу виокремлювати і структуризувати трансакційні
витрати для кращого здійснення управлінського обліку, а отже, прийняття
виважених та раціональних управлінських рішень, що приведе до ефективного
управління діяльністю підприємства загалом. До того ж запропонована
класифікація сприятиме покращенню проведення детального аналізу витрат
підприємства і допоможе здійснювати більш глибший аналіз трансакційних
витрат за кожним видом таких витрат, що суттєво підвищить
конкурентоспроможність діяльності цегельних підприємства та забезпечить
йому належне місце на ринку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ
УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
THE IMPROVING OF SOFT AND HARDWARE COMPLEXES OF THE
STATE TREASURY SERVIE OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF
THEIR FORMATION
Розглянуто проблеми удосконалення програмно-технічних комплексів Державної
казначейської служби України. Визначено способи їх вирішення шляхом розробки принципів
модернізації інформаційної системи Казначейства. Акцентовано увагу на перевагах
налагодження системи електронного документообігу із застосуванням електронноцифрового підпису, як однієї із складових частин концепції розвитку Державного
казначейства. Запропоновано перспективи розвитку органів Держаної казначейської
служби України завдяки застосуванню нових програмних продуктів у їх діяльності.
Ключові
слова:
програмно-технічний
комплекс,
система
електронного
документообігу, електронний цифровий підпис, інформаційні системи, Державне
казначейство.
Рассмотрены проблемы усовершенствования программно-технических комплексов
Государственной казначейской службы Украины. Определены способы их решения путем
разработки принципов модернизации информационной системы Казначейства.
Акцентировано внимание на преимуществах установления системы электронного оборота
документов с использованием электронно-цифровой подписи как одной из составляющих
частей концепции развития Государственного казначейства. Предложены перспективы
развития органов Государственной казначейской службы Украины путем использования
новых программных продуктов в их деятельности.
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документов, электронно-цифровая подпись, информационные системы, Государственное
казначейство.
The problems of improving the soft and hardware complexes of the State Treasury Service of
Ukraine were observed in this article. Their solutions were determined by the modernization of the
information system of the Treasury. The system of electronic documents with digital signatures is
the main component of the State Treasury’s concept nowadays. The development of the State
Treasury Service of Ukraine is possible thanks to the using of new software products in its
activities.
Keywords: soft and hardware complex, the system of electronic documents, digital
signature, information systems, the State Treasury.

Постановка проблеми. Запровадження сучасних технологій в
інформаційні системи - є тими інструментами, які дозволять забезпечити
формування високотехнологічного середовища, в якому кожен працівник
органу Державної казначейської служби України (ДКСУ) має можливість
повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення ефективного
виконання посадових обов’язків. Впровадження сучасних інформаційних
технологій значно полегшить роботу працівників Казначейства, оскільки
будуть створені якісно нові форми організації діяльності Державної
казначейської служби України та її структурних підрозділів, оптимізує
взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом
надання ДКСУ доступу до державних інформаційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Казначейське обслуговування
та виконання бюджетів в сучасних умовах, напрями його вдосконалення та
модернізації досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Д. А.
Ковалевич, Ю. О. Голинський, В. І. Стоян, К. П’ятаченко, Е. І. Курганська, Н. І.
Сушко, С. І. Юрій, С. Е. Прокоф’єв, І. Г. Акперов, В. І. Епифанова та інші.
Проте, наукових досліджень, що стосуються еволюції інформаційної системи
Державної казначейської служби України, на жаль, немає.
Мета дослідження. Розробка основних принципів вдосконалення
інформаційної системи Казначейства, що дасть змогу підвищити дієвість і
ефективність функціонування системи казначейського обслуговування
державного та місцевих бюджетів. Завдання дослідження полягають у
представленні рекомендацій, на підставі результатів аналізу щодо визначення
специфічних можливостей системи електронного документообігу на основі
відсутності єдиних форматів та протоколів електронного цифрового підпису;
визначенні особливостей формування оперативної звітності; з’ясуванні
проблем застосування нових інформаційних технологій та захисту інформації у
Державному казначействі.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах розвитку
комп’ютерних технологій потрібно переходити на нові електронні
інформаційні системи. Державна казначейська служба України вже зробила
перші кроки щодо впровадження своєї електронної системи, проте
функціонування останньої все ще не бездоганне. До її недоліків зокрема
належать: обмеженість можливостей системи електронного документообігу,
відсутність єдиних форматів та протоколів електронного цифрового підпису. В
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процесі модернізації інформаційної системи можна зіткнутись із таким
суттєвим недоліком Казначейства як низький рівень знань у сфері сучасних
технологій більшості працівників органів ДКСУ, а також з недостатньою
кількістю висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій та
захисту інформації, що працюють в її органах.
Виконання функціональних обов’язків працівниками ДКСУ передбачає
міжвідомчу взаємодію, зважаючи на вертикаль підпорядкованості органів
Державного казначейства, пов'язане із децентралізацією обробки інформації та
значною втратою часу унаслідок відсутності взаємодії між відповідними
відомчими інформаційними системами. Водночас, проблеми, які стосуються
впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність органів
Казначейства, мають загальновідомчий характер і не можуть бути вирішені
відповідними структурними підрозділами Державної казначейської служби
України [3].
Сьогодні у Державній казначейській службі України використовується
програмно-технічний комплекс АС “Є-Казна”[2, с.15]. АС “Є-Казна” введено в
експлуатацію у 2014 році з метою забезпечення впровадження єдиної
платформи системи обслуговування бюджетних коштів в органах Казначейства.
Цей програмний комплекс створено шляхом модернізації колишньої системи
АС “Казна - Доходи” та системи віддаленого доступу ВЕБ ПТК “Клієнт –
Банк/Клієнт - Казначейство”. Тестування такого програмного продукту на
предмет його придатності до експлуатації у системі Казначейства показало, що
він найповнішою мірою забезпечує його функціональність.
Запровадження АС “Є-Казна” для автоматизації процесу обслуговування
бюджетних коштів дало змогу скоротити терміни пошуку й опрацювання
звітних даних, час затримки коштів у процесі їх розподілу між розпорядниками,
отримувати своєчасну і достовірну інформацію про стан виконання бюджетів.
Організація роботи програмного комплексу реалізована в інтерактивному
режимі, що дозволяє вести постійний діалог користувача з автоматизованою
інформаційною системою. Використання головної книги АС “Є-Казна”
забезпечує єдине середовище бухгалтерського обліку і дає змогу вести єдину
облікову політику виконання як дохідної, так і видаткової частин бюджетів усіх
рівнів. На основі інтегрованого облікового середовища з’явилась можливість
формування достовірних і оперативних звітів для прийняття якісних
управлінських рішень з виконання бюджетів [5, с. 679].
Система електронного документообігу (СЕД) передбачена концепцією
розвитку Казначейства. Вона дозволяє клієнтам (розпорядникам, одержувачам
бюджетних коштів, адміністраторам надходжень, фінансовим органам)
обмінюватися документами в електронному вигляді без використання
паперових носіїв із застосуванням електронно-цифрового підпису, що мінімізує
контакт працівників Казначейства з клієнтами, а також заощаджує кошти і час
самих клієнтів. Вбудований у систему електронного документообігу, комплекс
організаційно-програмних заходів дозволяє користувачам складати, редагувати
і використовувати документи в електронному вигляді, що дає змогу
працівникам формувати фінансову звітність у напівавтоматичному режимі.
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Своєю чергою, надання Казначейством в електронному вигляді щоденної
інформації про рух державних фінансових ресурсів здійснюється також із
застосуванням СЕД. Обмін електронними документами між органами
Казначейства та учасниками бюджетного процесу покращився із застосуванням
можливостей мережі Інтернет, що, в подальшому дасть можливість
здійснювати платежі в бюджетну систему України і виплати з бюджетної
системи швидше та прозоріше [1, с.151].
Одним з пріоритетних напрямів розвитку системи електронного
Казначейства став електронний цифровий підпис. Першим кроком на шляху
реалізації цього напряму є впровадження дистанційного обслуговування
клієнтів ДКСУ за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт
Казначейства-Казначейство», яким передбачено запровадження системи
дистанційного обслуговування клієнтів (СДОК). До того ж, повномасштабне
запровадження СДОК забезпечить для зовнішніх клієнтів Казначейства
(розпорядників та одержувачів бюджетних коштів) можливість віддаленого
доступу, за допомогою мережі Інтернет, до інформаційних ресурсів Державної
казначейської служби України для автоматизації процесу виконання бюджетів
усіх рівнів. Це дозволить оптимізувати фінансові витрати завдяки відмові від
потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорить обробку
інформації, скоротить час на казначейське обслуговування бюджетів та
зменшить кількість помилок у звітних даних. Упровадження доступу зовнішніх
клієнтів до ресурсів інформаційного середовища Державного казначейства має
відбуватися через стандартні web-браузери, використання яких не збільшить
вартість інформаційних ресурсів та програмного забезпечення для
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
Зокрема, у перелік функцій, доступ до яких отримають розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів, належать такі функції: ведення єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; ведення мережі обміну
плановими бюджетними документами (річний розпис призначень державного
бюджету, розписи місцевих бюджетів, планові показники, розподіли,
кошториси тощо); створення та підписання меморіальних документів;
завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних
фінансових зобов’язань; отримання даних про рух коштів [3].
Виключення потоку паперових документів, окрім економії коштів та часу,
надає ще одну перевагу. Так, підтверджуючі документи (бюджетні зобов’язання
та бюджетні фінансові зобов’язання тощо) достатньо буде передати до органу
Казначейства лише один раз. Електронна копія такого документа буде
збережена у базі даних, тому подальше його використання для підтвердження
наступного платежу (що буває, наприклад, при виконанні окремих етапів за
довгостроковими договорами) буде виконуватись завдяки лише посиланню на
збережену копію. Оскільки усі електронні документи (електронні копії
паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом,
інформація, що знаходиться у базі даних є повним, достовірним та цілком
легітимним відбитком оригінального документа. Завдяки такому рішенню,
зменшиться навантаження на канали передачі даних між органами
16
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Казначейства та розпорядниками державних коштів, спроститься процес
обслуговування видаткової частини бюджетів усіх рівнів, та зменшиться ризик
внесення помилок.
Адаптація та впровадження системи віддаленого доступу клієнтів ДКСУ
через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство»
спростить
проходження
платежів,
підвищить
«відмово
стійкість»
інформаційного середовища, спростить обслуговування розпорядників
бюджетних коштів всіх рівнів. Крім цього, розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу
відстежувати стан рахунків, відкритих в територіальних органах Державної
казначейської служби України, отримувати інформацію щодо проходження
платежів та виписки по своїх рахунках тощо. І такий процес вже розпочався.
Запровадження електронної системи
потребує застосування нових
принципів організації роботи в ДКСУ, а саме:
 застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП);
 забезпечення достовірності, конфіденційності інформації та
інформаційної безпеки;
 гарантування сприйнятливості та прозорості інформації;
 застосування єдиних технічних стандартів та сумісності;
 забезпечення гарантованої збереженості даних;
 використання прогресивних інформаційних технологій;
 об’єднання в єдину інформаційну мережу з органами державної
влади.
Слід зауважити, що впровадження будь-яких змін в інформаційну
систему Державного казначейства неможливе без постановки чітких завдань
для покращення її функціонування. Концепцією розвитку інформаційних
технологій Державної казначейської служби України передбачені такі завдання
щодо вдосконалення інформаційних систем:
 розвинути діючу інформаційно-телекомунікаційну систему (ІТС)
ДКСУ до системи електронного Казначейства (e-treasury) з
централізованою системою обробки інформації та юридично
значимим внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом;
 оптимізувати
процес обслуговування
розпорядників та
одержувачів
бюджетних
коштів
шляхом
запровадження
електронної форми обслуговування клієнтів з використанням
надійних засобів ЕЦП та сучасних інтернет-технологій;
 зменшити витрати на підтримку ІТС ДКСУ;
 посилити інформаційну безпеку;
 запровадити повноцінний внутрішньовідомчий електронний
документообіг із застосуванням електронного цифрового підпису,
та інтегрувати систему «Електронне казначейство» (e-treasury) з
системою «Електронний уряд» (e-government);
 спростити та вдосконалити адміністрування інформаційних
ресурсів [3].
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Узагальненням перерахованих вище завдань є створення та
удосконалення єдиного комплексу технічних і програмних засобів
інформаційної системи Казначейства. Сьогодні загальний інформаційний
простір органів ДКСУ складається із великої кількості автоматизованих систем,
програмно-технічних комплексів, телекомунікаційних мереж, баз даних, засобів
захисту інформації та інших інформаційних ресурсів. Одним із таких нових,
найбільших за масштабом проектів, що реалізовуються на сьогоднішній день, є
створення централізованої системи формування оперативної звітності «Є-ЗВІТ»
шляхом консолідації облікових даних, що містяться в базах даних «Є–КАЗНА»
органів Казначейства, в централізоване сховище інформації. Таким чином,
система автоматизації забезпечує:
 щоденне завантаження даних із АС «Є-КАЗНА» територіальних
органів ДКСУ до централізованого сховища інформації (ЦСІ)
ДКСУ, що є достатніми для формування оперативних форм
звітності;
 консолідацію та перевірку цілісності завантажених даних;
 формування налаштованої, регламентованої оперативної звітності
(звіту про виконання місцевого та державного бюджету за
доходами; щоденні залишки по рахунках; звіту про виконання
касових видатків за місцевим і державним бюджетами) [4, с.35].
Проте, для оптимізації контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів
потрібно автоматизувати процес консолідації облікових даних, які створюються
в базах даних АС «Є–КАЗНА», встановлених в територіальних управліннях
ДКСУ, та накопичувати такі дані в ЦСІ ДКСУ для подальшої обробки та
створення регламентних та будь-яких інших звітів. Враховуючи те, що
інформація, яку може надати система АС «Є-КАЗНА», є надійною, юридично
підтвердженою, достовірною, такі дані можуть бути використані для
завантаження та подальшої обробки. Таким чином, вже найближчим часом
автоматизована система звітності буде в змозі вирішити питання щодо:
- автоматизації усіх робіт, пов’язаних з отриманням даних з
різноманітних інформаційних джерел, та консолідації цих даних у тому вигляді,
що дозволяє швидко будувати усі звітні форми, необхідні для контролю за
використанням бюджетних коштів і управління фінансовими потоками
держави;
- мінімізації впливу людського фактору, зменшення вірогідності помилок,
підвищення безпеки обміну даними та скорочення операційних витрат,
пов’язаних із консолідацією та репортінгом;
- виключення людини з процесу консолідації облікових даних, що
дозволить суттєво знизити спотворення інформації через ручне коригування
файлів звітності, а також сприятиме вивільненню значної частини робочого
часу фахівців ДКСУ, які зараз займаються отриманням, перевіркою та
агрегуванням облікових даних, що надходять від її територіальних органів [4,
с.34].
Відповідно, консолідація даних у централізованому сховищі створить
передумови надання доступу зовнішнім клієнтам до звітної інформації
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Державної казначейської служби України, виключаючи файловий обмін, через
сервіси обслуговування. Структура даних ЦСІ побудована із урахуванням
можливості швидкого отримання звітів за будь-який період часу та з будь-яким
рівнем детальності. Отримані звіти можуть використовуватись як усередині
ДКСУ, так і надаватися іншим державним установам: Міністерству фінансів,
Національному банку, Державній фіскальній службі, Рахунковій палаті тощо.
Переваги використання централізованого сховища інформації складаються з
двох рівнів: агрегування консолідованої облікової інформації в автоматичному
режимі на центральному рівні ДКСУ та можливості отримання звітної
інформації в будь-яких розрізах за потрібний період часу з використанням
первинних даних, що вже завантажені до ЦСІ. При цьому формування звітів
виконується без залучення баз даних АС «Є-КАЗНА», тому не заважатиме
поточній операційній діяльності підрозділів Казначейства.
Створена автоматизована система оперативної звітності на базі ЦСІ – це
ще один крок на шляху до системи електронного Казначейства (e-treasury) з
централізованою системою обробки інформації та юридично значущим
внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом. Наявність
централізованої системи виконання державного бюджету за витратами та
доходами, а також розгортання системи звітності АС «Є-ЗВІТ» створить
передумови для публікації, у разі необхідності, всіх фінансових трансакцій на
публічному веб-порталі або передачу інформації в режимі реального часу в
інші інформаційні системи органів влади. Такі заходи значно підвищать
прозорість використання бюджетних коштів.
Крім того, до 2018 року, згідно концепції розвитку інформаційних
технологій, органи Державної казначейської служби України планують
здійснити наступні заходи:
- впровадити централізовану систему звітності «Є-Звіт»;
- централізувати системи управління «Парус-Бюджет» та системи
діловодства;
- розширити функції електронного адміністрування податків;
- запровадити публікації стану казначейських трансакцій в режимі
онлайн, підвищити рівень прозорості;
- забезпечити інтеграцію з іншими системами (електронні закупівлі,
електронний уряд);
- сприяти розвитку електронних сервісів [3].
Вище розглянуті інновації значно підвищать дієвість і ефективність
функціонування органів Казначейства та покращать їх співпрацю з іншими
органами державної влади.
Висновки. Таким чином, реалізація запланованих заходів та нових
програмних продуктів для Державного казначейства дасть змогу:
- створити єдину інформаційну мережу з органами державної влади,
необхідну при управлінні державними фінансами;
- забезпечити економію бюджетних коштів завдяки використанню
електронного документообігу та цифрового підпису, що збільшують швидкість
обробки інформації;
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- підвищити ефективність прийняття управлінських рішень у сфері
казначейського обслуговування завдяки оперативному доступу до достовірної
систематизованої звітності;
- забезпечити високий ступінь конфіденційності, достовірності та безпеки
інформації.
Як бачимо, не зважаючи на існуючі проблеми, Державна казначейська
служба України вдосконалює свої програмно-технічні комплекси. Однією з
прогресивних інновацій стало поступове налагодження процесу електронного
документообігу із застосуванням електронно-цифрового підпису, що дасть
змогу в майбутньому обходитись без використання паперових носіїв. Вище
перераховані зміни дозволять заощадити кошти та час працівників Державного
казначейства і його клієнтів. А такі темпи розвитку інформаційних систем
стануть передумовою подальшого запровадження ефективних змін через
удосконалення програмно-технічних комплексів Державної казначейської
служби України на сучасному етапі її становлення.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
DESCRIPTION OF EUROPEAN REGIONAL SUSTAINABLE
DEVELOPMENT STRATEGIES
У статті зазначається, що через складність та комплексність концепції сталого
розвитку її успішна реалізація, в значній мірі, визначається не діями окремої країни, а
спільною роботою держав певного регіону. Зважаючи на це у роботі було детально
розглянуто стратегії сталого розвитку, що реалізуються країнами Європи у Балтійському
регіону, Скандинавії та Європейському Союзі. Дослідження показало, що розглянуті
стратегії мають ряд спільних рис, а саме: 1) робиться акцент на необхідності контролю
за зміною клімату та ступенем використання природних ресурсів, 2) підкреслюється
важлива роль освіти, науки та інноваційних досліджень у забезпеченні сталості розвитку,
3) окремим пунктом виділено підтримку добробуту місцевих жителів.
Ключові слова: сталий розвиток, регіональні стратегії, Європейський Союз,
Балтійський регіон, Північна Європа, зарубіжний досвід.
В статье отмечается, что из-за сложности и комплексность концепции
устойчивого развития ее успешная реализация в значительной степени определяется не
действиями отдельной страны, а совместной работой государств определенного региона. В
работе были детально рассмотрены стратегии устойчивого развития, реализуемые
странами Европы в Балтийском региона, Скандинавии и Европейском Союзе. Исследование
показало, что рассмотренные стратегии имеют ряд общих черт, а именно: 1) акцент
делается на необходимости контроля за изменением климата и степени использования
природных ресурсов, 2) подчеркивается важная роль образования, науки и инновационных
исследований в обеспечении устойчивости развития, 3) отдельным пунктом выделено
поддержку благосостояния местных жителей.
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные стратегии, Европейский Союз,
Балтийский регион, Северная Европа, зарубежный опыт..
In the article has been defined that the successful implementation of sustainable
development strategy largely determined not by individual country actions and the joint work of
states of the specific region. That is why the regional sustainable development strategies
implemented by European countries in the Baltic region, Scandinavia and the European Union
have been explored. The study showed that discussed strategies have a number of common features,
such as: 1) control of climate changes and the use of natural resources 2) education, science and
innovation research in sustainability development, 3) welfare of local citizens.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобальні економічні
проблеми, різке погіршення якості навколишнього середовища, зміни клімату
та загострення проблем соціального характеру виступили основними
причинами для пошуку нових підходів до розвитку світового співтовариств.
Однією з нових теоретичних доктрин сучасності є концепція сталого
розвитку, яка по новому підходить до вирішення проблеми пошуку шляхів
ефективного використання наявних ресурсів та зниження негативного впливу
на навколишнє середовище.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що
дослідженню сутності, причин, наслідків, механізму реалізації концепції
сталого розвитку присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених ,
зокрема С. О. Білої, Б.Н. Данилишина, М.І Деркача, Д. А. Сирохмана, Н. В.
Поповича, Н. П. Сітнікової, А.М. Яншиної, О. Гранберга, Г. Дейлі, М. Меллора,
Г. Одума та багатьох інших.
Питання сталості розвитку світової та національних економік активно
досліджуються та розробляються і в межах діяльності міжнародних організацій
(ООН, Світовим банком) та інтеграційних об’єднань (ЄС, НАФТА тощо).
Зважаючи на активні дії уряду України щодо інтеграції вітчизняної
економіки у європейський економічний простір, особливої актуальності
набуває питання вивчення досвіду європейських країн у сфері сталого
розвитку. Однак, через складність та комплексність концепції сталого розвитку
її успішна реалізація, в значній мірі, визначається не діями окремої країни, а
спільною роботою держав певного регіону.
Постановка завдання. Саме тому метою даної статті є вивчення досвіду
європейських країн щодо розробки та реалізації регіональних стратегій сталого
розвитку як на рівні ЄС, так і на рівні країн об’єднань країн Балтійського та
Скандинавського регіонів.
Основний матеріал дослідження. Попри існування загальних
рекомендацій до підготовки стратегій сталого розвитку кожен регіон чи країна
мають певні характерні риси, що визначаються економіко-правовими
особливостями, національними традиціями, культурним середовищем,
екологічними проблемами, специфікою розподілу горизонтальної та
вертикальної відповідальності між органами влади [2].
Все це і зумовлює відмінності у підготовці регіональних стратегій сталого
розвитку та визначенні основних напрямів їх реалізації. Так, ще у 1996 р. уряди
11 країн Балтики (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія,
Німеччина,Росія, Польща, Естонія, Латвія та Литва) спільно із громадськими
організаціями і регіональною мережею міст ініціювали розробку однієї з
перших регіональних стратегій сталого розвитку. Напрацювання 1996 року
пізніше були покладені в основу Стратегії сталого розвитку Ради держав
Балтійського моря на 2010-2015 р.р.
Згідно даної стратегії до числа найбільш серйозних проблем регіону, які
потребують негайного вирішення, відносяться: зростаючий попит на
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енергоносії, зміна клімату, демографічні зміни, недостатньо раціональне
використання природних ресурсів на морі і на суші, забруднення моря
промисловими і сільськогосподарськими відходами, а також обмежений набір
інструментів для підтримки освіти в сфері сталого розвитку та навчання на
протягом усього життя.
Вирішення зазначених проблем вимагає зосередження зусиль в чотирьох
стратегічних галузях співробітництва:
1. Зміна клімату, головною метою даного напрямку роботи повинно стати
перетворення Балтійського регіону на регіон з низьким вмістом вуглецю,
стійкого до змін клімату.
2. Сталий розвиток міської та сільської місцевості, що передбачає
створення умов за яких великі і малі стійкі міста існують в поєднанні з живими
сільськими ландшафтами.
3. Стале споживання та виробництво, що спрямоване на скорочення
екологічного впливу рядового жителя Балтійського регіону.
4. Інновації та освіта у сфері сталого розвитку, що передбачає
перетворення Балтійського регіону на лідера в галузі освіти в сфері сталого
розвитку та екологічних інновацій.
Продовженням роботи по досягненню сталого розвитку в Балтійському
регіоні стало прийняття наприкінці 2016 року нової Декларація сталого
розвитку «Балтика-2030», згідно якої країни-члени Ради держав Балтійського
моря підтверджують свою підтримку діям спрямованим на пришвидшення
досягнення стійкості в регіоні Балтійського моря. Наразі проходять
консультації щодо розробки детального плану дій по реалізації взятих на себе
зобов’язань [7].
Поряд з країнами Балтійського регіону заслуговують на увагу і дії
Північноєвропейських країн щодо забезпечення умов регіонального сталого
розвитку. Співробітництво в галузі сталого розвитку серед країн даного регіону
було ініційоване угодою прем'єр-міністрів країн Північної Європи в 1998 році.
Перша ж Скандинавська стратегія сталого розвитку набула чинності в 2001
році, з тих пір цілі та напрямки роботи по досягненню сталого розвитку
регулярно переглядалися. Наразі діє вже четверта Скандинавська стратегія
сталого розвитку «Гарне життя в сталому Північному регіоні», яка була
затверджена у 2008 році урядами Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції та
представниками Гренландії, Фарерських та Аландських островів.
Дана Стратегія визначає довгострокові орієнтири діяльності Ради
Міністрів країн Північної Європи до 2025 року та передбачає підтримку
міжсекторальної роботі в таких пріоритетних напрямках як:
1) розвиток скандинавської моделі добробуту;
2) забезпечення життєздатності екосистем;
3) протистояння зміні клімату;
4) забезпечення сталого використання ресурсів Землі;
5) розвиток освіти, наукових досліджень і інновацій в сфері сталого
розвитку [5].
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Варто відмітити, що окрім регіональних географічних утворень активну
роботу по забезпеченню сталого розвитку проводить і Європейських Союз.
Перша Стратегію сталого розвитку Європейського союзу була затверджена у
2001 році, її основною метою стало визначення і розробка системи заходів,
спрямованих на зростання рівня життя в Європейському союзі шляхом
забезпечення ефективного управління і використання ресурсів, формування
потенціалу екологічних і соціальних інновацій, захисту довкілля і соціального
добробуту [4].
Стратегія базувалась на наступних принципах: заохочення та захист
основних прав людини, солідарність між поколіннями, відкритість та розвиток
громадянського демократичного суспільства, залучення громадян, участь
підприємств і соціальних партнерів, узгодженість політики та управління,
політика інтеграції, використання сучасних знань тощо.
У 2006 році країни Європейського Союзу офіційно затвердили «Оновлену
стратегію сталого розвитку ЄС», якою було визначено загальний вектор змін на
рівні планування як для ЄС у цілому, так і для держав-членів союзу.
Серед пріоритетних напрямів стратегії було визначено наступні: 1) зміна
клімату та чиста енергетика (обмеження кліматичних змін та зменшення
негативного впливу енергетики на суспільство та навколишнє середовище); 2)
транспорт (забезпечення відповідності транспортних систем потребам
суспільства за умови мінімізації небажаних впливів на економіку та
навколишнє середовище); 3) стале споживання та виробництво (забезпечення
раціонального споживання та інновацій у виробництві); 4) збереження та
управління природними ресурсами (покращення управління з метою уникнення
надмірної експлуатації природних ресурсів, визнаючи цінність природних
послуг екосистеми); 5) охорона здоров'я (сприяння підвищенню рівня системи
охорони здоров'я та забезпечення рівного доступу до неї); 6) соціальне
включення, демографія та міграція (створення соціально орієнтованого
суспільства, зважаючи на солідарність між поколіннями та забезпечення
покращення якості життя громадян як передумови для тривалого добробуту
кожного); 7) глобальна бідність та виклики сталого розвитку (активне сприяння
сталому розвитку у усьому світі та гарантування відповідності внутрішньої та
зовнішньої політики ЄС принципам глобального сталого розвитку та
міжнародним зобов'язанням) [3].
У 2010 році країнами ЄС було затверджено нову європейську стратегію
економічного розвитку на найближчі 10 років – стратегія «Європа – 2020», в
якій визначено п'ять цілей - в області зайнятості, інновацій, освіти, соціальної
інтеграції та клімату / енергії - які повинні бути досягнуті до 2020 року [6].
Стратегія «Європа 2020» встановлює три основні чинники зміцнення
економіки:
–
розумне зростання: розвиток економіки, заснований на знаннях та
інноваціях;
–
стійке
зростання:
створення
економіки,
заснованої
на
доцільному використанні ресурсів, екології та конкуренції;
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–
всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості
населення, досягнення соціальної та територіальної згоди [6].
Для якнайшвидшого розвитку і досягнення поставлених цілей ЄС вважає
пріоритетними такі 7 напрямків діяльності:
–
«Інноваційний Союз» для поліпшення умов і можливостей
фінансування досліджень та інновацій, щоб гарантувати, що інноваційні ідеї
будуть використані в товарах і послугах, що сприятиме економічному
зростанню і створенню нових робочих місць;
–
«Рух Молоді» для посилення результативності освітніх систем і
сприяння залученню молодих людей на ринок праці;
–
«План розвитку цифрових технологій в Європі» для прискорення
повсюдного розвитку високошвидкісного Інтернету і надання можливостей
участі в загальному цифровому комерційному просторі для приватних фізичних
та юридичних осіб;
–
«Доцільне використання ресурсів у Європі», щоб зробити
економічне зростання незалежним від ресурсів, сприяти переходу на економіку
з низьким вмістом вуглецю, збільшити використання джерел відновлюваної
енергії, провести модернізацію транспортного сектору та забезпечити розумне
використання джерел енергії;
–
«Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію» для
поліпшення підприємницького середовища, особливо для середнього та
малого бізнесу, для підтримки розвитку потужної і стійкої промислової бази
для повсюдної глобалізації;
–
«План з розвитку нових здібностей і збільшення кількості робочих
місць», щоб зробити модернізацію ринків праці, дати людям можливість
отримувати нові
знання
та навички, щоб
збільшити можливість
працевлаштування, поліпшити співвідношення попиту і пропозиції на ринках
праці, включаючи трудову мобільність;
–
«Європейська політика проти бідності», щоб соціальна і
територіальна взаємодія була поширена по всій території і щоб досягнення у
сфері економічного розвитку та зайнятості населення допомагали знижувати
рівень бідності по всьому ЄС [1, 6].
Окрім зазначених Стратегій важливою складовою нормативної бази
Європейського союзу у сфері сталого розвитку виступають:
–
Фінансова рамкова угода ЄС на 2014-2020 pp., яка визначає
фінансові аспекти реалізації положень концепції.
–
Програми дій у галузі навколишнього середовища (сьома - 20132020 pp.. «Жити добре у межах нашої планети»), що містять деталізовані плани
«сталих» заходів на конкретні періоди [4].
Висновки. Підбиваючи підсумки варто зазначити, що всі розглянуті
регіональні стратегії сталого розвитку не зважаючи на те, що вони
імплементуються у різних країнах Європи, мають ряд спільних рис. У всіх
розглянутих документах робиться акцент на необхідності контролю за зміною
клімату та ступенем використання природних ресурсів, підкреслюється
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важлива роль освіти, науки та інноваційних досліджень у забезпеченні сталості
розвитку, окремим пунктом виділено підтримку добробуту місцевих жителів.
Переймаючи досвід європейських країн Україні доцільно розглянути
можливість співпраці з країнами-сусідами щодо спільної розробки та
запровадження ініціатив у сфері сталого розвитку для розв’язання нагальних
еколого-економічних та соціальних проблем актуальних для нашого регіону.
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ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
DIAGNOSIS OF THE QUALITY OF THE PERSONNEL MANAGEMENT
SYSTEM
Обґрунтовано структуру системи діагностики управління персоналом, яка включає
три підсистеми: оцінка забезпеченості підприємства персоналом та його якості, дієвість
системи мотивації праці персоналу; організація праці, технології управління та
управлінські бізнес-процеси. Запропоновано систему показників, що дозволяють оцінити
структуру та рівень компетентності, а також потенціал трудового колективу. Визначено
індикатори оцінки дієвості мотивації праці персоналу, які характеризують достатність
та привабливість заробітної плати на підприємстві, а також її взаємозв’язок з
результатами праці. Обґрунтовано показники оцінки рівня організації праці на
підприємстві, які характеризують частку робочих місць, що обладнані відповідно до
технологічних, організаційних та ергономічних умов; рівень автоматизації та
впровадження електронних технологій і т. ін. Запропонована методика забезпечує
комплексну діагностику якості системи управління персоналом у відповідності до її цілі та
основних завдань.
Ключові слова: управління персоналом, якість
персоналу, мотивація праці,
потенціал трудового колективу, організація праці, технології управління, управлінські
бізнес-процеси.
Обоснована структура системы оценки эффективности управления персоналом,
состоящая из следующих подсистем: обеспеченность персоналом и его качество;
действенность системы мотивации труда персонала; организация труда, технологии
управления и управленческие бизнес-процессы. Предложена система показателей,
позволяющих оценить обеспеченность структуру и уровень компетентности, а также
потенциал трудового коллектива. Определены индикаторы, позволяющие оценить
действенность системы мотивации труда персонала, характеризующие достаточность и
привлекательность уровня заработной платы на предприятии, а также ее взаимосвязь с
результатами труда. Обоснованы показатели оценки уровня организации труда на
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предприятии, которые характеризуют долю рабочих мест, оборудованных в соответствии
с технологическими, организационными и эргономическими условиями; уровень
автоматизации и внедрения электронных технологий и т.д. Предложенная методика
обеспечивает комплексную диагностику качества системы управления персоналом в
соответствии с ее целью и основными задачами.
Ключевые слова: управление персоналом, качество персонала, мотивация труда,
потенциал трудового коллектива, организация труда, технологии управления,
управленческие бизнес-процессы.
Structure of system of personnel management's diagnostics, which includes three
subsystems: estimation of enterprise's provision of personnel and its quality, efficiency of
personnel's motivation of work system; organization of work, technologies of management and
management's business-processes has validated. System of indexes, which allows to rate structure
and level of competence, as well as working collective's potential has proposed. Indicators of
estimation of personnel's motivation of work efficiency, which characterize: level of salary at
enterprise in comparison with average for branch (region) and in correlation with living-wage, as
well as its corellation with results of work have defined. Estimation indexes of level of work's
organization at enterprise, which characterize that part of working places, which equiped in
compliance with technological, organizational an ergonomic conditions; level of automatization
and implementation of electronic technologies et cetera have validated. Proposed methods provide
complex diagnostics of quality of personnel management's system in compliance with their goal and
main tasks.
Key words: personnel management, quality of personnel, motivation of work, working
collective's potential, organization of work, technologies of management, management's businessprocesses.

Постановка проблеми. Ефективність функціонування підприємств в
динамічних ринкових умовах, забезпечення їх економічної стійкості та сталого
розвитку в значній мірі визначається розумінням робітниками місії, стратегії та
цілей суб’єкта господарювання, ступенем зацікавленості в їх досягненні та
здатністю вирішувати завдання, що стоять перед ними. Це обумовлює
необхідність наявності на підприємстві дієвої, якісної системи управління
персоналом, своєчасну її оцінку та актуалізацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на підвищену
цікавість до проблем управління персоналом, яка спостерігається протягом
останніх років [1-4, 7], питання оцінки ефективності управління персоналом та
підвищення його потенціалу все ще залишаються недостатньо опрацьованими.
Для такої оцінки сучасні науковці досить часто використовують якісні
характеристики та експертні методи, які відзначаються підвищеним
суб’єктивізмом [5]. Не заперечуючи можливість та доцільність їх застосування,
слід підкреслити необхідність створення методичного інструментарію
кількісної діагностики, який дозволить отримати конкретні та коректні оцінки.
Цікавий набур показників-індикаторів економічної діагностики системи
управління персоналом підприємства запропонований Сагалковою Н.О. [6], але
автор не розглядає ряд дуже важливих, на наш погляд аспектів, зокрема дієвість
системи мотивації та формування стимулів до продуктивної діяльності
залишені поза зоною уваги.
Мета статті. Метою статті є обґрунтування напрямків та формування
системи показників оцінки якості системи управління персоналом, що
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забезпечать її коректну діагностику, та обґрунтування доцільних напрямків
удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління персоналом
полягає в формуванні трудового колективу, що за кількісними та якісними
характеристикам відповідає завданням підприємства, а також мобілізації його
на досягнення цілей підприємства при одночасній реалізації особистих цілей та
задоволенні індивідуальних потреб. Головна мета удосконалення управління
персоналом полягає у забезпечення найбільш повного використання кадрового
потенціалу у відповідності з цілями та завданнями підприємства. Таке
розуміння основної сутності управління персоналом та його головної мети
дозволило обґрунтувати основні напрямки оцінки його ефективності, якими, на
наш погляд, є:
− забезпеченість персоналом та його компетентність;
− дієвість системи мотивації праці персоналу;
− організація праці, технології управління та управлінські бізнес-процеси.
Перший напрямок – забезпеченість персоналом та його компетентність,
дозволяє оцінити відповідність персоналу потребам підприємства, можливості
досягнення його цілей та вирішення завдань, а також загальний рівень
кваліфікації персоналу, який може виступати як один з критеріїв оцінки
потенціалу трудового колективу.
Для оцінки кількісної забезпеченості запропоновано використовувати
показник «Рівень забезпеченості персоналом», який розраховується як
співвідношення фактичної середньоспискової чисельності персоналу та
потреби підприємства в персоналі.
Для оцінки рівня професійної кваліфікації персоналу, в основі якої
лежить відповідність базової освіти робітника його посаді та функціям, що
виконуються, запропоновано використовувати показники «Рівень професійної
кваліфікації персоналу» та «Рівень відповідності кваліфікації працівників та
складності робіт». Перший показник розраховується як співвідношення
чисельності працівників, що мають освіту, що відповідає вимогам до посади, та
фактичної середньоспискової чисельності персоналу. В свою чергу «Рівень
відповідності кваліфікації робітників та складності робіт» є співвідношенням
рівня кваліфікації персоналу та рівня складності робіт і дозволяє оцінити
здатність персоналу підприємства виконувати поставлені завдання.
В сучасних високо динамічних умовах, коли знання та навички швидко
застарівають для забезпечення необхідної кваліфікації персоналу обов’язковим
є безперервне навчання, що здійснюється відповідно до стратегії підприємства
та плану розвитку персоналу. В такому випадку показник «Рівень професійної
кваліфікації персоналу» доцільно модифікувати з урахуванням кількості
робітників, що підвищили кваліфікацію відповідно до діючих планів.
Конкурентна середа, необхідність диверсифікації та диференціації роботи
підприємств обумовлюють безперервний перегляд функціональних обов’язків,
динамічність задач та видів діяльності. Таким чином дуже важливою стає
оцінка загальної компетентності робітників підприємства, їх потенціалу для
вирішення нетрадиційних завдань. Зокрема доцільно додатково оцінювати:
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частку працівників, що мають вищу освіту, наукові ступені, вільно володіють
однією та більше іноземними мовами і т. ін.
Таблиця 1
Показники забезпеченості підприємства персоналом
Показник та його призначення
Рівень
забезпеченості
персоналом
(РЗП)
–
характеризує
відповідність
чисельності
персоналу
підприємства його необхідній
кількості
Рівень професійної кваліфікації
персоналу (РПК) - характеризує
загальну
кваліфікацію
персоналу підприємства
Рівень відповідності
кваліфікації робітників та
складності робіт, що
виконуються (РВК)
Рівень професійної кваліфікації
персоналу
з
урахуванням
підвищення кваліфікації (РПК
м)

Рівень атестаційної оцінки
(РАО)

Методика розрахунку

РЗП =

ФП
ПП

ОС
РПК =
ФП

РВК =

РКП
РСР

Частка
працівників,
що
суміщають професії, посади
(ЧРП)
Частка працівників, що мають
вищу освіту (ЧРВ)
Частка працівників, що мають
наукові ступені (ЧРН)
Частка працівників, що вільно
володіють однією та більше
іноземними мовами (ЧРМ)
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ОС – кількість працівників, що
мають
освіту,
відповідну
вимогам
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
РКП – рівень кваліфікації
персоналу
РСР – рівень складності робіт

ОС – чисельність персоналу, що
мають відвідну базову освіту
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
ОС - (ЧПП - ЧПФ)
ЧПП,
ЧФП
–
відповідно,
РПК =
×100%
ФП
чисельність працівників, які
повинні підвищити кваліфікацію
відповідно до плану розвитку
персоналу, та чисельність тих
працівників, які фактично її
підвищили
СБ, МБ − відповідно, середній і
максимальний атестаційний бал
СБ
(процент).
1) РАО =
МБ
КА, ОА − відповідно, кількість
атестованих співробітників та
загальна кількість співробітників,
що пройшли атестацію, чол
КА

2) РАО =

Частка робітників, що мають
декілька спеціальностей (ЧПР)

Умовні позначення
ФП
–
фактична
середньосписочна
чисельність
персоналу
ПП – потреба в персоналі

ОА

КРД
ЧРС =
ФП
ЧРП =

КРП
ФП

ЧРВ =

КРВ
ФП

ЧРН =

КРН
ФП

ЧРМ =

КРМ
ФП

КРД – кількість робітників, що
мають декілька спеціальностей;
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
КРП – кількість робітників, що
суміщають професії (посади)
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
КРВ – кількість працівників, що
мають вищу освіту
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
КРН – кількість працівників, що
мають науковці ступені
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
КРМ – кількість працівників, що
вільно володіють іноземними
мовами
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
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Окрім цього рекомендується проведення цільових атестацій персоналу.
Зміст, форма та періодичність таких атестацій визначаться їх цілями. При
цьому вид оціночного показника буде залежати від того, в якій формі вона
проводиться. Якщо має місце щорічна атестація, результати якої виражаються в
балах (процентах), то рівень атестаційної оцінки може визначатись як
співвідношення середнього атестаційного бала (процента) по підприємству до
максимального бала, що може мати місце згідно методики проведення
атестації. Якщо ж в прийнятій системі атестації робітники оцінюються
«атестовано/не атестовано», показник може розраховуватись як співвідношення
кількості атестованих співробітників до загальної кількості робітників, що
приймали участь у атестації.
Дуже важливими характеристиками та наслідками високої кваліфікації
працівників є можливість їх взаємозаміни та виконання визначеного обсягу
робіт меншою чисельністю. Для такої оцінки використовуються показники:
кількість (частка) робітників, що мають декілька спеціальностей; кількість
(частка) робітників, що суміщають обов’язки (посади). Методика розрахунку
запропонованих показників забезпеченості підприємства персоналом
представлена в табл. 1.
Наведені вище показники всебічно характеризують стан трудового
колективу та його відповідність цілям, завданням та потребам підприємства, а
також його потенціал. Цілком зрозуміло що підвищення потенціалу трудового
колективу може бути забезпечене тільки при реалізації програми безперервного
розвитку його членів. Оцінку реалізації цієї програми пропонується
здійснювати за допомогою наступних показників: кількість часів навчань на
одного робітника на протязі планового періоду; кількість працівників, що
охоплені різними формами підвищення кваліфікації; розмір витрат (інвестиції)
на навчання робітників; частка витрат на навчання робітників у загальних
витратах підприємства; розмір витрат на навчання, що приходиться на одного
робітника на протязі планового періоду; кількість (частка) працівників, що
підвищили кваліфікацію на протязі планового періоду; кількість постійно
діючих на підприємстві шкіл (курсів, тренінгів, семінарів).
Другим напрямком є діагностика дієвості системи мотивації праці
персоналу, яка дозволяє оцінити зацікавленість персоналу у виконанні своїх
функцій та ефективній трудовій діяльності. До його складу запропоновані
наступні показники: співвідношення середньої заробітної плати на
підприємстві і середньої заробітної плати по галузі; співвідношення середньої
заробітної плати з прожитковим мінімумом; темп зростання реальної заробітної
плати. Ці показники дозволяють оцінити достатність та привабливість рівня
оплати праці на підприємстві в порівнянні з іншими суб’єктами ринку, а також
її динаміку з урахуванням інфляційних процесів.
Для більш коректної оцінки рівня мотивації праці необхідно враховувати
не тільки всі види оплати праці, включаючи заробітну плату, надбавки, премії і
т. ін., а також інші види витрат підприємства, що покращують якість життя
працівників або приводять до економії особистих витрат. Склад та обсяги таких
витрат є специфічними для конкретного підприємства. До них відносяться:
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оплата путівок на оздоровлення та відпочинок, вартість харчування, витрати на
навчання, службовий транспорт і т. ін. Всі ці витрати є додатковою мотивацією
працівників.
Враховуючи необхідність підвищення дієвості системи мотивації
співробітників важливо забезпечувати взаємозв’язок кількісних результатів
праці та розміру оплати труда. Незважаючи на світові тенденції, які
характеризуються підвищенням постійної частки оплати праці, в теперішніх
умовах функціонування вітчизняних підприємств такий взаємозв’язок, на наш
погляд, може бути забезпечений зростанням змінної частини оплати праці,
розмір якої безпосередньо пов'язаний з отриманими результатами: обсягом
випуску або (частіше) реалізації продукції, зниженням витрат сировини та
матеріалів, підвищенням якості продукції, реалізацією інноваційних проектів і
т. ін. У зв’язку з вищезазначеним до показників, що характеризують систему
мотивації, пропонуємо включити частку змінної заробітної плати в загальній її
сумі. Доцільно також оцінювати використання сучасних підходів до мотивації.
Для цього рекомендуються наступні показники: частка працівників, що
володіють акціями підприємства; частка працівників, що отримують бонуси по
результатах роботи за рік (участь у прибутках).
Раціональність системи мотивації та її зв'язок з кінцевими результатами
роботи
підприємства
пропонується
характеризувати
показником
«Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати»,
який повинен перевищувати 1, оскільки при дієвій системі мотивації доцільно,
щоб темп зростання продуктивності праці був більш високим.
Враховуючи те, що зростання виручки від реалізації продукції може
супроводжуватись суттєвим підвищенням витрат і, відповідно, зниженням
прибутку, з нашої точки зору є доцільним введення в систему такого показника,
як «Співвідношення темпів зростання прибутку та заробітної плати». Цей
показник більш коректно характеризує взаємозв’язок заробітної плати,
особливо найбільш гнучкої її частини – премії, з основним фінансовим
результатом діяльності підприємства – прибутком.
Запропонована система показників оцінки мотивації праці персоналу
представлена в табл. 2.
Третім напрямком є оцінка організації праці, технологій управління та
управлінських бізнес-процесів на підприємстві. В межах цього блоку, в першу
чергу, доцільно оцінити рівень організації робочих місць. В найбільш
загальному випадку він визначається як співвідношення кількості робочих
місць, які обладнанні в повній відповідності до вимог, та середньооблікової
чисельності персоналу. Відповідність кожного робочого місця встановленим
вимогам визначається по результатах атестації робочих місць. Для оцінки
організації виробничих та управлінських процесів пропонується застосовувати
коефіцієнт корисного використання робочого часу.
Враховуючи сучасні технології управління та діяльності працівників до
складу показників цієї групи доцільно включити також наступні: частка
автоматизованих робочих місць; частка функцій, що реалізуються у вигляді
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формалізованих бізнес-процесів; частка електронних технологій виробництва
та управління і т. ін.
Таблиця 2
Показники що характеризують дієвість системи мотивації праці
Показник та його призначення
Співвідношення
середньої
заробітної плати на підприємстві і
середньої заробітної плати по
галузі (З1)
Співвідношення
середньої
заробітної плати на підприємстві з
прожитковим мінімумом (З2)
Темпи зростання заробітної плати
(ТЗ)

Методика розрахунку

З1 =

ЗП
×100%
ЗП б

З2 =

ЗП
×100%
ПМ

ЗП о І
ТЗ =
×100%
ЗП б

Темп
зростання
сукупної
матеріальної мотивації (ТМ)

ТМ =

Частка змінної заробітної плати в
загальній її сумі (ЧЗО)
Частка працівників, що включені
до сучасних систем мотивації:
отримають бонуси, володіють
акціями підприємства і т. ін.
(ЧСМ)

(ЗП

+ Мо ) І
×100%
ЗП б + М б
о

ЧЗО =

ЗЗП
ЗП

ЧСМ =

КСМ
ФП

Співвідношення темпів зростання
продуктивності праці та заробітної
плати (СТП)

СТП 

ТП
ТЗ

Співвідношення темпів зростання
прибутку та заробітної плати
(СТПР)

СТПР =

ТПР
ТЗ

Умовні позначення
ЗП – середня заробітна плата на
підприємстві
ЗПб – рівень заробітної плати,
прийнятий за базу (в галузі, по
Україні)
ЗП – середня заробітна платня на
підприємстві;
ПМ – прожитковий мінімум
І – темп інфляції
ЗПо, ЗПб – відповідно, рівень
заробітної плати у звітному та
базовому періоді
ТМ – темп зростання сукупної
матеріальної мотивації
ЗПо, ЗПб – відповідно, рівень
заробітної плати у звітному та
базовому періоді
Мо, Мб – відповідно, додаткова
середньомісячна
матеріальна
мотивація робітників у звітному
та базовому періоді
ЗЗП – розмір змінної заробітної
плати на підприємстві, грн..;
ЗП – загальна сума заробітної
плати на підприємстві, грн.
КСМ – кількість працівників, що
включені до сучасних систем
мотивації
ФП – фактична середньоспискова
чисельність персоналу
ТП – темп зростання
продуктивності праці у звітному
періоді в порівнянні з базовим;
ТЗ – темп зростання заробітної
плати у звітному періоді в
порівнянні з базовим
ТПР – темп зростання прибутку у
звітному періоді в порівнянні з
базовим
ТЗ – темпи зростання заробітної
плати у звітному періоді в
порівнянні з базовим

Висновки та пропозиції. Запропонована система оцінки якості
управління персоналом, яка передбачає розгляд таких діагностичних напрямків:
забезпеченість персоналом та його компетентність; дієвість системи мотивації
персоналу; організація праці, технології управління та управлінські бізнеспроцеси. По кожному напрямку обґрунтована система показників, що дозволяє
оцінити поточний стан та потенціал трудового колективу; дає змогу виявити
проблеми в управлінні персоналом, визначити їх гостроту та актуальність;
розробити обґрунтовані заходи щодо її удосконалення. Важливим напрямком
подальших досліджень є встановлення взаємозв’язку між якістю системи
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управління персоналом та фінансово-економічними результатами роботи
підприємства.
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ЗНАНИЕТО
LINKING COMPANY CULTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена съвременната
организация, е да управлява своя актив от знания и да го използва като основа за постигане
на организационна ефективност. Фирмената култура в организацията определя системата
от културни ценности, споделяни от служителите, и по този начин оказва влияние върху
укрепването на управлението на знанието. От една страна, фирмената култура може да
бъде благоприятна за управлението на знанието, от друга, управлението на знанието може
да определи, оформи или подобри фирмената култура. По тази причина се определя
актуалността и необходимостта да се познава концептуалната рамка на влияние на
фирмената култура и управлението на знанието.
Ключови думи: култура, фирмена култура, знание, управление на знанието,
организационна ефективност.
One of the major challenges an organization faces is to manage its knowledge asset and use
it to improve organizational effectiveness. Firm culture determines the system of cultural values
shared by employees and influences the strengthening of knowledge management. On the one hand,
the firm culture can be conducive to knowledge management, on the other hand, the knowledge
management can determine shape or improve firm culture. Therefore it is important to know the
conceptual framework of influence between firm culture and knowledge management.
Keywords: culture, firm culture, knowledge, knowledge management, organizational
effectiveness.

Въведение
Управлението на знанието обхваща много гледни точки в организацията.
В действителност знанието може да се определи като комбинация от опит,
ценности, контекстуална информация и експертни познанията в организацията.
Знанието съществува не само в документите, то е вградено в съзнанието
на хората и се отразява в техните действия, труд и поведение. Теорията за
управлението на знанието е една от най-изследваните теми в областта на
информационните технологии и управлението на организацията. Процесът на
управление на знанието включва дейности като събиране, управление и
споделяне на капитал в организацията. Управлението на знанието може да се
разглежда и през призмата на стратегията и културата в организациите, за да се
подобри тяхната ефективност и конкурентното предимство.
Управлението на знанието представлява набор от практики, използвани
от организациите за идентифициране, създаване и разпространение на знания,
информираност и обучение. Големите организации изразходват ресурси за
управление на знанията като част от отделите по информационни технологии
или управление на човешките ресурси. Ефективното управление на
информацията е задължително за развитието на всеки бизнес, а културните
бариери често са отговорни за невъзможността за споделяне на знанията в
организациите. Управлението на знания в организацията се заема с трудната
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

35

задача да променя фирмената култура, за да се постигане ефективен обмен и
реализиране на абсолютната стойност на ресурсите.
Посочените аргументи определят значението и актуалността на
разглежданата проблематика.
Целта на настоящата статия е да предложи концептуална рамка на
взаимовръзката между фирмената култура и управлението на знанието за
постигане на организационна ефективност.
Обекти на изследване са фирмената култура и управлението на знанието.

Дефиниция на фирмената култура
В настоящата статия същността на фирмената култура ще бъде
разгледана през призмата на организирането на интуитивното възприятие за
споделяне на знания.
В научната литература съществуват различни концепции за същността на
фирмената култура. Липсата на единодушие относно дефинициите за култура в
организацията може да се опише от факта, че културата е обширно понятие,
което има различни аспекти на проявление.
На база на подробен преглед на литературата в областта на фирмената
култура (Т. Дийл и А. Кенеди, Г. Хофстеде, Дж. Котър и Дж. Хескет, Е. Шейн,
С. Сакмън, Х. Трейс и Дж. Байър, Г. Морган и други), авторът на настоящата
статия обобщава седем основни аспекта на понятието, които са важни за
откриването на връзката и отношенията й с управлението на знанието:
 Фирмената култура се характеризира с определено съдържание:
базисни допускания, ценности и стандарти и правила.
 Фирмената култура винаги е колективна, споделена от определена
група.
 Фирмената култура се отнася до физическите лица. Създаването на
култура се осъществява от мениджмънта в организацията, а
служителите трябва да положат усилия, за да я присвоят. По този
начин фирмената култура може да се разглежда като психологически
договор между индивидите и организацията.
 Фирмената култура е свързана с поведението. Тя осигурява система от
поведенчески модели, в които са заложени насоките и начините за
сътрудничество между индивидите в организацията.
 Фирмената култура оказва влияние и обслужва няколко функции. Тя
освен, че предлага организационна стабилност и индивидуална
сигурност, е ефективен инструмент за контрол. Фирмената култура
дава идентичност на отделните членове и групите в организацията,
което води до намаляване на несигурността и страха, породени от
външната адаптация и вътрешната интеграция.
 Фирмената култура е социална конструкция. Тя е продуктът на
психичното програмиране, който е създаден в течение на натрупването
на знания в организацията, но същевременно е исторически обусловен.
 Фирмената култура има траен и стабилен характер, следователно
процесът на промяната й е труден и времеемък.
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Посочените седем аспекта на фирмената култура описват същността й в
контекста на управление на знанието, с цел представяне на допирните области
и установяване на взаимовръзката между двата обекта на изследване.

Управление на знанието – същност и подходи
Знанието може да се определи като форма на информация с висока
стойност, която в съчетание с опита, контекста, интерпретацията и размисъла, е
готова да се прилага за организационни решения и действия. Всички
организации могат да имат определен набор от ресурси от знания, но да не ги
използват ефективно за постигане на конкурентно предимство. Ето защо, те
трябва да се ангажират с дейности, които се стремят да изградят, поддържат и
мобилизират тези интелектуални ресурси. Тези дейности се характеризират
като управление на знанието и могат да бъдат определени като съзнателна
практика или процес на системно идентифициране, улавяне и управление на
знания, които да подпомогнат фирмите да се конкурират по-ефективно.
Споделянето на знания е важен механизъм, който превръща индивидуалните
знания в групово организационно знание.
Обменът на знания в организацията може да бъде разгледан от три
аспекта. На първо място, споделянето на знания е процес, който е свързан с
поредица от събития, действия и дейности, които се развиват във времето в
организацията. На второ място, споделянето на знания изисква най-малко две
страни (роли), едното лице дава (преподава), а другото лице получава (научава)
знанията. На трето място, споделянето на знанията се характеризира с
особеностите на знания, които се споделят в организацията.
Полезен и широкоразпространен портрет на организационното знание
показва Ф. Блеклер 1 в петте „аспекта на знанието“, които разграничава след
мащабно проучване на организационната литература (Фигура 1).
Осъзнаване

Привеждане

Прехвърляне

Получаване

Употреба

Фигура 1. Аспекти на обмен на знания 2
Ф. Блеклер категоризира и пет вида знания – „мозъчно знание“ (знание в
модели и теории), „въплътено знание“ (знание, неразривно свързано с
физически умения), „научено знание“ (знание, чрез споделено чувство),
„кодирано знание“ (знание, съхранявано в документи) и „вградено знание“
(интегрирано знание в процедури за свързване на хора, машини, за решаване на
проблеми, методи и т.н.).
Има два основни подхода за управление на знанието в организациите:
процесният подход и подходът на практиката.
1

Blackler, F., Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation. Organization Studies,
1995
2

Пак там
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Процесният подход се опитва да кодифицира организационните знания
чрез формализиран контрол, процеси и технологии. Организациите, приемайки
процесния подход, могат да прилагат ясни политики за това, как да се събира,
съхранява и разпространява знанието в цялата организация. Подходът на
процесите използва информационните технологии, като създава интранет, чрез
който данните да се съхраняват в хранилища и да се използват като
инструменти за подпомагане на вземането на управленски решения, за
подобряване на качеството и бързината на създаване и разпространение на
информация в организациите.
Основните критики към процесния подход са, че той не успява да улови
голяма част от неявните знания в организацията и това принуждава
служителите да се вместват във фиксирани модели на мислене и поведение.
За разлика от процесния подход, подходът на практиката за управление
на знанията предполага, че голяма част от организационното знание е
мълчаливо и официалните проверки, процеси и технологии не са подходящи за
предаване на знанията в организацията. Вместо изграждане на формални
системи за управление на знания, фокусът на този подход е да се изгради
социална среда и общности, въз основа на практиката, които да улеснят обмена
на мълчаливото знание. Тези общности са неформални социални групи, които
се срещат редовно, за да споделят идеи, прозрения и най-добри практики.
Разгледаните аспекти и подходи за управлението на знанието повдигат
въпроси за това, как фирмената култура се отразява върху процесите или
практиките за управление на знанието в организациите. За да се отговори на
този въпрос, е необходимо да се изследва взаимовръзката между фирмената
култура и управлението на знанието.

Влияние на фирмената култура върху управлението на
знанието
Процесът на споделяне на знанията има за цел да превърне знанията в
организацията в „колективен ресурс“. Аспекти за обмен на знания (виж фигура
1) се явяват изходна точка в търсенето на влиянието на фирмената културата
върху управлението на знанията.
Могат да се идентифицират голям брой различни взаимоотношения
между фирмената култура и управлението на знанието, които могат да бъдат
разделени основно в две големи групи: концептуални (вътрешни) и причинноследствени (външни) връзки.
От концептуалната гледна точка, връзката между двете явления се
характеризира с реципрочност: знанията определят културата и културата
определя знанията. С други думи, знанията са незаменим елемент при
определянето на културата, но същевременно без позоваване на културата,
определянето на знанията би било непълно. Знанията се идентифицират като
един от компонентите на културата, заедно с вярванията, обичаите и
практиките и спомагат за идентифициране на поведението на определена
социална група.
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Втората гледна точка разглежда отношенията между управлението на
знанията и фирмената култура чрез причинно-следствените връзки, които могат
да бъдат няколко различни по своята същност.
На първо място, изградената фирмена култура до голяма степен определя
ценността на знанията за служителите в организацията. Тук важен въпрос е как
организацията оценява своите знания. М. Макгил и Дж. Слоукъм 3
разграничават четири вида фирмена култура, спрямо ценността на знанието:
знаеща култура (акцентът се поставя върху това, което организацията вече
знае), разбираща култура (оценява процесите, които осведомяват), мислеща
култура (оценява високо творческия процес при решаването на нови проблемни
ситуации) и култура на обучението (оценява проучването на нови проблеми и
решения, експериментите и съзнателното отклонение от познатите методи).
На второ място, културата влияе върху процесите като споделяне,
развитие и задържане на знания.. Фирмената култура трябва да създава
подходящи условия за развитие на знанието. От съществено значение е
изграждането на ангажимент у служителите да учат нови неща и да се
подхранва откритост и вяра, че грешките в процеса на обучение няма да
доведат до наказания. Неефективната фирмена култура може да повиши
бариерите за обучение, ако високо оценява старите успешни решения и не
толерира експериментите.
На трето място, културата влияе на начина, по който знанията се движат в
организацията. Фирмената култура е отговорна за комуникационните мрежи
между служителите в организацията и по този начин влияе върху вертикалния и
хоризонталния обмен на знания. Освен върху степента на обмен на знания,
културата влияе и върху съдържанието на процеса, защото фиксира
неформалната мрежа на общуване в организацията. Споделянето на знания
може да бъде по-трудно в организации, които имат голям набор от субкултури,
отколкото в организации със силна единна култура.
От своя страна, субкултурите като част от фирмената култура също могат
да бъдат разглеждани като аспект и да бъде изследвано тяхното влияние върху
управлението на знанията в организацията. Субкултурите най-често се
сформират около определени знания и умения на група от хора в
организацията, поради което оказват силно влияе върху това, което се
възприема като полезно, важно или валидно знание в една организация. Те
притежават различни набори от стойности, норми и практики, които се
проявяват в специфичните групи или единици в една организация и се
отличават от общата фирмена култура. Фирмената култура като цяло се явява
медиатор на връзката между знанията на различните субкултури като създава
контекст за социално взаимодействие. Основните културни правила оформят
взаимодействието между субкултурите и имат значително влияние върху
създаването на знания, споделяне и използване им.
3

McGill, M. E., J. W. Slocum, The smarter organization: how to build a business that learns and adapts to marketplace
needs. New York: Wiley, 1994
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На четвърто място, културата е елемент от организационния контекст, в
който се определя как и кога да се споделят знания. Тези отношения се отнасят
до косвената връзка между културата и процеса на обмен на знания. Фирмената
култура играе роля при определяне на приемливостта на конкретна
организационна структура, която от своя страна влияе на обмена на знания,
защото определя времето и начина, по който ще се осъществява.
На пето място, културата има важна роля в модела на управление на една
организация. С други думи, фирмената култура влияе върху приемането на
активно управление на знанията, защото определя съществуващия стил на
управление. Ако този стил улеснява и стимулира обучението на индивидите и
групите в организацията, те ще обменят ефективно знания помежду си.
На базата на разгледаните връзки между културата и знанията, може да
бъде изведен профил, в който са включени всички функции, които трябва да
изпълнява ефективната фирмена култура, за да оказва положително
въздействие върху управлението на знанието. Културните функции включват:
висока толерантност към неопределеността, приемане на разнообразието от
действия, намаляване на разстоянието до властта, взаимен обмен на опит,
повишаване на самостоятелността на служителите, толерантност към грешки,
последователна система за управление, стимулиране на творчеството на
отделните служители и екипите, ориентация към клиентите и разбиране на
нуждите им, изграждане на сътрудничество при колективно разрешаване на
проблемите, стимулиране на желанието у служителите да увеличат
компетенциите и уменията си, търсене на нови решения и опит, нетрадиционни
действия срещу моделите на управление, откритост, неформални начини за
комуникация, гъвкавост, професионализъм и смелост при въвеждане на
промени.
Заключение
В условията на глобализация, от голяма важност за съвременните
организации е да съумяват да използват наличните знания и да трупат нови.
Организации, които не се учат непрекъснато, не успяват да се адаптират към
променящите се външни условия и да оцелеят. Стремежът към постигане на
висока организационна ефективност и конкурентно предимство, издига пред
организациите въпроса за успешно управление на знанията. Фирмената култура
е един от организационните елементи, който подкрепя управлението на
знанието чрез изграждане на среда в организацията, в която знанието
действително може да се създава, обменя и използва ефективно. Т.нар. култура
на знанието се характеризира с проактивни цели, изявена екипност, в която да
се обменят идеи, ефективна лидерска подкрепа към промените, откритост и
честност. Култура, която подкрепя управлението на знанието, значително
подпомага организационната ефективност и постигане на конкурентно
предимство.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE IMPROVEMENT THE FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Розглянуто особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств у
різних країнах світу. Проведено аналіз базових концепцій фінансового менеджменту, які
сприяють удосконаленню управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств.
Запропоновано заходи, щодо нівелювання загроз фінансовому потенціалу аграрних
підприємств. Розроблено механізм управління фінансовим потенціалом
аграрних
підприємств на засадах анти кризисного менеджменту. Обґрунтовано адаптацію
методики DataMining для удосконалення управління фінансовим потенціалом аграрних
підприємств.
Ключові слова: фінансовий потенціал, антикризове управління, фінансовий
менеджмент, методика DataMining, аграрне підприємство.
Рассмотрены особенности управления финансовым потенциалом аграрных
предприятий в разных странах мира. Проведен анализ базовых концепций финансового
менеджмента, которые способствуют усовершенствованию управления финансовым
потенциалом аграрных предприятий. Предложены мероприятия по нивелированию угроз
финансовому потенциалу аграрных предприятий. Разработан механизм управления
финансовым потенциалом аграрных предприятий на основе антикризисного менеджмента.
Обоснованно адаптацию методики DataMining для усовершенствования управления
финансовым потенциалом аграрных предприятий.
Ключевые слова: финансовый потенциал, антикризисное управление, финансовый
менеджмент, методика DataMining, аграрное предприятие.
The features of the financial potential of agriculture in different countries. The analysis of
the basic concepts of financial management, which contribute to the improvement of the financial
potential of agricultural enterprises. The measures concerning financial potential threats leveling
of agricultural enterprises. The mechanism of the financial potential of agricultural enterprises on
the basis of anti-crisis management. Grounded DataMining adaptation techniques for improving
the financial potential of agricultural enterprises.
Key words: financial potential, crisis management, financial management, methods
DataMining, agricultural enterprises.

Вступ та постановка проблеми. Управління фінансовим потенціалом
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аграрних підприємств є важливим та пріоритетним завданням вітчизняної
науки. У межах господарюючого суб’єкта воно також не втрачає актуальності.
Відповідно до умов економічної системи України, аграрні підприємства
повинні приділяти особливу увагу управлінню наявного фінансового
потенціалу та збільшення його обсягу. Фінансовий потенціал, окрім іншого,
віддзеркалює стан фінансового забезпечення аграрного підприємства, який
потерпає через високу ризикованість діяльності та нестабільності
макроекономічних факторів. Тому вагомого значення набуває пошук
ефективних механізмів удосконалення управління фінансовим потенціалом
аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління
фінансовим потенціалом знаходилась у центрі уваги таких науковців як
О. Ареф’єва, В. Бикова, В. Бочаров, П. Егоров, М. Єрмошенко, О. Ізрайлева,
Н. Краснокутська, О. Кизима, В. Ковальова, М. Лепа, Ю. Ряснянський,
Г. Семенов, Б. Шелегеда. Натомість потребує удосконалення управління
фінансовим потенціалом аграрних підприємств у сучасних умовах.
Метою статті є визначення заходів удосконалення управління
фінансовим потенціалом аграрних підприємств.
Результати дослідження. Перш за все, управління фінансовим
потенціалом аграрних підприємств визначається особливостями фінансової
системи країни (рис. 1). Так для фінансової системи США характерним є висока
ступінь автономності, що визначає відповідний алгоритм управління
фінансовим потенціалом господарюючих систем. Тоді як у Франції стабільність
розвитку аграрного сектора забезпечується завдяки високому рівню
централізації та функціонуванню розгалуженої системи фондів спеціального
призначення. Значно сприяють розвитку суб’єктів господарювання та стану їх
фінансового потенціалу незалежність окремих структурних елементів
бюджетної системи Великобританії, що забезпечує високу функціональну
автономність їх дій [2; 7].
Крім того, варто акцентувати увагу, що світовий досвід виокремлює такі
найбільш доцільні концепції фінансового менеджменту, запровадження яких
підвищує якість управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств:
теорія збалансованих показників (автори Д. Нортон, Р. Каплан), модель
фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства (автори Дж. Ван
Хорн, Р. Хиггинс), модель оцінки фінансових активів із врахуванням
систематичного ризику (автор У. Шарп), модель оцінки опціонів (автори Ф.
Блеком, М. Скоулз).
Акцентуючи увагу на стані фінансового сектору вітчизняної економіки,
вважаємо, що управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств
необхідно здійснювати, ґрунтуючись на вимогах сьогодення, а тому варто
ґрунтуватися на методах та інструментах антикризового управління фінансами.
Негативний досвід, отриманий світовою економікою під час кризи, засвідчив
високий рівень залежності економічної стабільності функціонування
господарюючих суб’єктів від стану його фінансового потенціалу.
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Рис. 1. Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних
підприємств різних країн світу [2; 7]
Ефективність здійснення антикризового управління фінансовою безпекою
підприємства безпосередньо залежить від: якості підготовки персоналу,
чіткості функціонування системи моніторингу, існування та дії системи
превентивного управління [7]. Зважаючи на високий рівень залежності
фінансового потенціалу аграрних підприємств від якості антикризового
управління, варто акцентувати увагу на базових концептуальних положеннях
управління (рис. 2). Управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств
потребує державних заходів та активізації внутрішніх резервів фінансового
потенціалу аграрних підприємств. Вважаємо, що державні заходи, націлені на
управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств повинні
передбачати: зменшення іноземного впливу на стан конкурентоспроможності
аграрних підприємств і тим самим посилення його фінансового потенціалу;
підвищення вимог до імпортованої сільськогосподарської продукції; економічні
обмеження імпорту (збори, мито тощо); адміністративні та економічні
інструменти посилення попиту на продукцію вітчизняного виробництва;
зменшення фіскального навантаження на аграрні підприємства; розробка
адміністративних заходів щодо забезпечення (стимулювання) ефективності
аграрних підприємств та посилення їх фінансового потенціалу. Доцільними
заходами активізації внутрішніх резервів на забезпечення фінансового
потенціалу є запровадження програми аграрних підприємств на управління
фінансовим потенціалом; оптимізація доходів та витрат аграрних підприємств;
пошук альтернативних можливостей залучення доходів фінансових ресурсів.
Перш за все розглянемо концептуальний підхід до управління фінансовим
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Державні заходи, націлені на управління
фінансовим потенціалом аграрних
підприємств

- пошук альтернативних можливостей залучення
додаткових фінансових ресурсів.

- оптимізація доходів та витрат аграрних
підприємств;

- запровадження програми аграрних підприємств
по управлінню фінансовим потенціалом;

- зниження фіскального навантаження на аграрне
підприємство.

- зменшення іноземного впливу на стан
конкурентоспроможності аграрних підприємств;

- адміністративні та економічні інструменти посилення
попиту на продукцію вітчизняного виробництва;

- підвищення вимог до імпортованої
сільськогосподарської продукції;

- розробка адміністративних заходів щодо забезпечення
(стимулювання) ефективності аграрних підприємств та
посилення їх фінансового потенціалу;

- економічні обмеження імпорту;

потенціалом на засадах антикризового менеджменту, який передбачає наявність
високої ймовірності настання кризових явищ.

Активізація внутрішніх резервів
фінансового потенціалу аграрних
підприємств

ФІНАНСОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Концептуальні підходи до управління
фінансовим потенціалом на засадах
антикризового менеджменту
Висока ймовірність
настання кризових явищ

Тимчасове або
ситуативне управління

Комбінований тип
управління

Управління фінансовим
потенціалом аграрних
підприємств має бути
побудованим із врахуванням
ймовірності настання кризових
явищ у ендогенному та
екзогенному оточенні
господарюючого суб’єкта

Управління фінансовим
потенціалом аграрних
підприємств із орієнтацією на
протидію тимчасовим явищам на
місцевому рівні.

Управління фінансовим
потенціалом аграрних
підприємств здійснюється на
засадах антикризового
менеджменту із орієнтацією на
попередження кризових явищ, а
також реагування на поточні
дисбаланси.

Рис. 2. Механізм управління фінансовим потенціалом аграрних
підприємств на засадах антикризового менеджменту
За таких умов, управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств
має бути побудованим із врахуванням ймовірності настання кризових явищ у
ендогенному та екзогенному оточенні господарюючого суб’єкта, що передбачає
реалізацію таких заходів: аналіз досвіду партнерів та конкурентів щодо
управління фінансовим потенціалом в умовах кризи національної економіки за
допомогою сучасних інструментів (зокрема бенчмаркінгу); врахування дії
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ризику негативного впливу кризових процесів на фінансову діяльність
підприємства; розробку заходів щодо нівелювання можливих загроз.
Серед найбільш актуальних загроз фінансовому потенціалу аграрних
підприємств, на яких варто акцентувати більш детальну увагу, вважаємо
неврожаї, несприятливі кліматичні умови та екзогенні фактори (рис. 3).
ЗАГРОЗИ

Заходи
- зміна виробничого вектору
розвитку аграрного підприємства;

- неврожай;

- збільшення резервного фонду для
покриття збитків;
- страхування.
- аналіз природних факторів у
динаміці;

- несприятливі погодні умови;

- відмова від ризикових видів
діяльності;
- страхування.
- збільшення грошових резервів;

- екзогенні фактори;

- відмова від високо ризикових
проектів;
- збільшення депозитів аграрних
підприємств;
- залучення надійних інвесторів.

Рис. 3. Заходи, щодо нівелювання загроз фінансовому потенціалу аграрних
підприємств
Крім того, суттєвий вплив на управління фінансовим потенціалом
аграрних підприємств здійснюють екзогенні фактори. Насамперед, поглиблення
фінансово-економічної кризи в національній економіці потребує таких
управлінських заходів: збільшення грошових резервів аграрного підприємства;
відмову від високо ризикових проектів; збільшення депозитів господарюючих
суб’єктів; залучення надійних вітчизняних та іноземних інвесторів тощо.
Другим концептуальним підходом, який може бути реалізований з метою
управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах
антикризового менеджменту є тимчасове або ситуативне управління. Сутність
його полягає в управлінні фінансовим потенціалом аграрного підприємства із
орієнтацією на протидію тимчасовим кризовим явищам на мікрорівні.
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Відповідно передбачається подолання наслідків кризових явищ, що призводить
до зниження платоспроможності та надійності господарюючого суб’єкта,
оскільки епізодичність реакцій потребує додаткових фінансових ресурсів, які в
умовах кризи мають вищій рівень обмеженості та вартості (у випадку їх
зовнішнього залучення). Крім того діяльність аграрного підприємства націлена
на вирішення поточних фінансових планів та виробничих завдань.
Комбінований тип управління фінансовим потенціалом аграрних
підприємств здійснюється на засадах антикризового менеджменту із
орієнтацією на попередження кризових явищ, а також реагування на поточні
дисбаланси.
Він передбачає стабілізаційний та превентивний пакети
інструментів управління, який поєднаний на засадах першого та другого
концептуальних підходів.
Значна роль в управлінні фінансовим потенціалом аграрних підприємств
належить стану фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта. Встановлено,
що в умовах кризового розвитку національної економічної системи особливої
уваги
потребують
управління
дебіторською
та
кредиторською
заборгованостями [3, с. 74-75; 5]. Зокрема, для аграрних підприємств негативно
впливає на їх платоспроможність, а відповідно і на стан фінансового
потенціалу, прострочена кредитна заборгованість. Окрім згубної дії на
репутацію такого підприємства, порушення правил та норм управління
кредитними коштами знижує стан фінансових показників, порушуючи
прибутковість та ефективність господарської діяльності. Перш за все при
управлінні кредиторською заборгованістю необхідно звернути увагу на: умови
та строки формування заборгованості; обсяги залишків по кредитам;
співвідношення власного та позикового капіталу підприємства; рівень
ліквідності господарюючого суб’єкта тощо.
У практиці аграрних підприємств розповсюдженим є використання
залучених фінансових ресурсів, що найчастіше мають саме кредитну природу.
Тому важливо для ефективного управління фінансовим потенціалом аграрних
підприємств враховувати даний аспект. Перш за все необхідним є визначення
доцільності залучення фінансових ресурсів, яке не має обмежуватися
встановленням лише цільового їх призначення. Необхідною передумовою має
бути визначення економічної доцільності: яким чином залучення кредиту
вплине на стан ліквідності та платоспроможності підприємства, чи зміниться
результативність діяльності господарюючого суб’єкту і якість фінансових
показників тощо [6, с. 110-116]. На підприємстві повинна бути така організація
фінансово-господарської діяльності, яка дає можливість отримати об’єктивну
фінансову звітність, що стане інформаційною базою для аналізу, прогнозу та
розробки управлінських рішень. Для ефективного управління активами
підприємств потрібно: адекватна інформаційна база, яка має бути достатньою
та достовірною для ретельного аналізу з метою управлінського впливу;
забезпечення єдиних методологічних принципів до організації та ведення
обліку окремих складових активів, зобов’язань та капіталу, що зумовлює
співставлення даних інформаційної бази; ефективність управлінських рішень
забезпечує прозорість інформаційної бази, яка набуває особливого значення в
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періоди економічної кризи, корупції та нестабільності економіки.
Різкі негативні зміни стану фінансового середовища функціонування
аграрних підприємств в Україні змусили господарюючих суб’єктів нарощувати
дебіторську заборгованість, яка через нестачу фінансових ресурсів у партнерів
підприємства призводить до зниження фінансового потенціалу. Для
діагностики стану дебіторської заборгованості необхідно визначити період
дебіторської заборгованості, систематизувавши за терміном виникнення, частки
у загальному обсязі оборотного капіталу, а також визначення чистої
реалізаційної вартості дебіторської заборгованості аграрного підприємства.
Крім того доцільним є проведення ретельного аналізу дебіторів, зокрема оцінку
кредитної історії та діагностику фінансового стану підприємства.
Важливо звернути увагу, що варіантом вирішення проблем дебіторської
заборгованості, яка загрожує фінансовому потенціалу аграрного підприємства
може стати процедура рефінансування. Алгоритм реалізації даної фінансової
операції дозволяє посилити перш за все фінансову безпеку господарюючого
суб’єкта шляхом надходження грошових коштів. Вважаємо, що доцільним буде
використання таких способів рефінансування як форфейтингове фінансування,
угоди цессії, факторинг, облік векселів, виданих покупцям продукції,
страхування
дебіторської
заборгованості,
банківську
гарантію,
заставу тощо [1; 7; 9].
Акцентуємо увагу, що угоди форфейтингу та факторингу як і будь якої
фінансової операції мають свої ризики, що обумовлені тими недоліками, які їм
притаманні. Зокрема, пошук форфейтингової компанії на сьогодні в Україні
обмежений через стан національної безпеки. Існуюче законодавство не в
достатній мірі визначає правові умови здійснення даних операцій на
вітчизняному ринку. Неспроможність вирішити політичні негаразди в країні
призводить до зниження обсягів форфейтингу. За даними Європейського банку
реконструкції та розвитку, найбільший обсяг форфейтингового фінансування
був здійснений в Україні у 2010 р. і становив 1,3 млрд євро, тоді як загальний
обсяг у Європі перевищував 889 млрд євро, а середній рівень у Європейський
країнах становив у 2010-2015 рр. 12-15 млрд євро [4].
Беручи до уваги високу загальнодержавну актуальність запропонованих
складових удосконалення фінансового потенціалу аграрних підприємств,
вважаємо доцільним адаптувати існуючий досвід виявлення ризикованих
партнерів, який застосовується у банківський сфері. Мова йде про методику
DataMining, яка використовується банками для оцінки надійності кредиторів [8,
с. 627-628]. Пропонуємо адаптувати дану систему для визначення дебіторів
аграрних підприємств на регіональному рівні Херсонської області.
Запропонована система відрізняється тим, що здатна проводити автономну
інтелектуальну оцінку потенційних кредиторів та дебіторів аграрних
підприємств області та виявляти тих, хто може потенційно нести загрозу
фінансовому потенціалу господарюючих суб’єктів. Обслуговування та
забезпечення управління такої системи варто покласти на департамент
агропромислового розвитку Херсонської області. Вважаємо, що використання
передового сучасного досвіду та Інтернет-платформ посилить не лише
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управління фінансовим потенціалом окремих аграрних підприємств, а й
забезпечить безпеку регіону і його фінансову стабільність як найбільш
сучасного сільськогосподарського осередку України.
Алгоритм її дії наступний: аграрні підприємства області завантажують
дані про контрагентів до загальної інформаційної бази: назва підприємства,
специфіка її діяльності, особливості менеджменту компанії (яким чином
здійснюється співпраця, хто виступає контактною особою, наскільки
прозорими є їх дії тощо), попередній досвід співпраці та інше. Система
DataMining систематизує та групує інформацію, складаючи відповідну базу.
Пропонуємо умовно розділити компанії на три групи: надійні (зелений список),
потенційно ненадійні (сірий список), невідомі компанії, дані про діяльність
яких відсутні (білий список). Запровадження даної системи на нашу душку
дозволить покращити загальний стан розвитку сільського господарства в країні:
відповідальний співробітник департаменту АПК відслідковуватиме які угоди
здійснюються і які реальні проблеми супроводжують діяльність аграрних
підприємств. Отримані дані можна буде використати в подальшому для
складання регіональних комплексних програм розвитку регіону.
Висновки. Таким чином, удосконалення управління фінансовим
потенціалом аграрних підприємств має здійснюватися шляхом реалізації засад
антикризового управління, орієнтованого на можливі ризики розвитку
підприємства, управління кредиторською й дебіторською заборгованістю,
управління власними активами, а також використання адаптованої методики
DataMining. Вважаємо, що реалізація запропонованих рекомендацій дозволить
удосконалити управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств та
забезпечити високу якість його фінансово-господарської діяльності.
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МЕХАНІЗМИ ДІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВПОРЯДКУВАННЯ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MECHANISMS OF ACTION TO PROVIDE THE FINANCIAL STABILITY OF
INSURANCE COMPANIES AND THE NECESSITY OF THEIR
REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF INSURANCE ACTIVITIES
Однією з головних умов діяльності страхових організацій є забезпечення можливості
виконання своїх зобов'язань при настанні страхового випадку. В законодавстві розвинутих
країн ця вимога визначена як головна в діяльності страхових організацій, оскільки однією з
гарантій
виконання взятих на себе страхових зобов'язань є платоспроможність
страховика. Вона постійно перебуває в центрі уваги діяльності страхових компаній, а
особливо контролюючих органів і пов’язана з тарифною, фінансовою, інвестиційною та
перестрахувальною політикою страховика.
Ключові слова: страхові компанії, фінансова стабільність, страхова діяльність,
платоспроможність, ліквідність, страховий ризик.
Одним из главных условий деятельности страховых организаций является
обеспечение возможности выполнения своих обязательств при наступлении страхового
случая. В законодательстве развитых стран это требование определена как главная в
деятельности страховых организаций, поскольку одной из гарантий выполнения взятых на
себя страховых обязательств является платежеспособность страховщика. Она постоянно
находится в центре внимания деятельности страховых компаний, особенно
контролирующих органов и связана с тарифной, финансовой, инвестиционной и
перестраховочной политики страховщика.
Ключевые слова: страховые компании, финансовая стабильность, страховая
деятельность, платежеспособность, ликвидность, страховой риск.
One of the main conditions of insurance organizations is to be able to fulfill their
obligations in the insurance case. The legislation in developed countries this requirement is defined
as a main activity of insurance companies as one of the guarantees fulfillment of insurance
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liabilities is the solvency of the insurer. She is constantly in the spotlight of the insurance
companies, especially supervisory authorities and related tariff, financial, investment and
reinsurance policies insurer.
Keywords: insurance companies, financial stability, insurance activities, solvency, liquidity,
insurance risk.

Постановка проблеми. Досвід країн з розвиненою економікою свідчить,
що показник «платоспроможності», як і його складові, необхідно розглядати в
динаміці, оскільки економічні процеси безперервні, і будь-яка їх фіксація має
умовний характер. У реальності «платоспроможність», яку ми оцінюємо
сьогодні, була створена «вчора», тобто поняття «платоспроможність», що має
дискретний характер і являє собою «миттєву картину» фінансового стану
страховика, яку треба розтягнути в часі за допомогою допоміжних показників.
Підхід у динаміці є дуже важливим, бо без цього не можна дати реального
прогнозу подальшого розвитку подій та рекомендації щодо покращання
фінансового стану. Однією з головних умов діяльності страхових організацій є
забезпечення можливості виконання своїх зобов'язань при настанні страхового
випадку. В законодавстві розвинутих країн ця вимога визначена як головна в
діяльності страхових організацій, оскільки однією з гарантій виконання
взятих на себе страхових зобов'язань є «платоспроможність»страховика. Вона
постійно перебуває в центрі уваги діяльності страхових компаній, а особливо
контролюючих органів і пов’язана з тарифною, фінансовою, інвестиційною та
перестрахувальною політикою страховика.
Аналіз останніх досліджень. В Україні термін «платоспроможність», поперше, трактується як здатність господарської одиниці виконати свої фінансові
зобов'язання перед іншими суб'єктами ринку та, по-друге, використовується як
синонім до терміна «ліквідність». Проте кожне з цих двох понять має свій
зміст. Ліквідність означає можливість своєчасної конвертації господарюючою
одиницею будь-яких цінностей у готівкові кошти з метою погашення своїх
зобов'язань перед партнером без утрати вартості. «Платоспроможність» означає
здатність підприємства чи будь-якого іншого господарюючого суб'єкта
оплатити вимоги партнера, що обумовлені прийнятими раніше зобов'язаннями.
Мета статті. Різні тлумачення визначення понять «платоспроможність»
та «ліквідність» породжені, скоріш за все, змішанням двох точок зору на
поняття «ліквідність»: як характеристику фінансового стану підприємства і, так
би мовити, ліквідність балансу. При зміні підходу змінюються й пріоритети.
Якщо йдеться про оцінку фінансового стану підприємства, то ліквідність
являється однією з «приватних» характеристик «платоспроможності» Якщо
йдеться про ліквідність балансу, то навпаки, вже «платоспроможність»
виступає як умова ліквідності балансу.
Результати дослідження. До «платоспроможності» страхової організації
пред'являються вищі вимоги, ніж до багатьох інших учасників ринку, що
обумовлено, по-перше, особливою роллю страхових організацій як
стабілізатора ринку та соціальним характером страхових послуг для населення,
що додає завданню забезпечення «платоспроможності» страхової організації
макроекономічний аспект. По-друге, причинами юридичного характеру,
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зокрема, родовою ознакою найпопулярніших форм організації господарюючої
одиниці – товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств
закритого типу – є саме обмежена відповідальність їхніх учасників за своїми
зобов'язаннями, що не є виправданим і потребує змін. Якраз обмежена
відповідальність призводить до того, що при неплатоспроможності страхової
організації кредитор отримає свої кошти лише в тому випадку, коли дане
підприємство має певний резерв у вигляді сплаченої частини акціонерного
капіталу. Причому важливим є питання форми сплати цього капіталу (грошової
чи матеріальної), оскільки це також впливає на стан «платоспроможності».
Впродовж всіх років незалежності при розробці вимог до
«платоспроможності» страхових організацій в Україні за основу брались
міжнародні положення, у т. ч. – Перша директива Ради ЄС «Про
платоспроможність страхових організацій» від 24 липня 1973 р.
В той же час аналіз показує, що не всі положення були застосовані в
Україні в повному об’ємі, та сам розрахунок «платоспроможності» було дещо
спрощено, як і розрахунок страхових резервів (особливо технічних). Але
основні вимоги, такі як наявність сплаченого статутного фонду, страхових
резервів, гарантійного фонду, враховані та викладені в Законі України «Про
страхування» від 1 жовтня 2001 р. [1.2], зі змінами та доповненнями, згідно з
яким страховики зобов'язані дотримуватись таких умов забезпечення
«платоспроможності»:
 наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного фонду
страховика;
 створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових
сум і страхових відшкодувань;
 перевищення фактичного запасу «платоспроможності» страховика над
розрахунковим нормативним запасом «платоспроможності».
При цьому, як зазначено, що стосується проблем забезпечення
«платоспроможності», то статутний фонд повинен був становити станом на 1
червня 2001 р. 500 тис. євро, а станом на 1 січня 2003 р. – 1 млн. євро, а всі
внески в статутний фонд страхової компанії повинні мати виключно грошову
форму, у т. ч. в іноземній валюті.
На сьогоднішній день згідно цього Закону України «Про страхування»
фактичний запас «платоспроможності» (нетто-активи) страховика визначається
шляхом вирахування із вартості майна (загальної суми активів) суми
нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у т. ч. страхових (страхові
зобов'язання приймаються рівними обсягами наявних технічних резервів).
На будь-яку дату фактичний запас «платоспроможності» страховика
повинен
перевищувати
розрахунковий
нормативний
запас
«платоспроможності».
Таким чином, коефіцієнт ділової активності склав би 1,19, а річний темп
росту валюти балансу має становити 168,59%, що свідчить про ефективність
використання ресурсів, якими володіє страхова компанія. При цьому слід
зазначити, що важливою особливістю страхової компанії є саме об'єм та склад
зобов'язань, більшу частину яких складають зобов'язання перед
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страхувальниками, величина яких визначається на основі теорії вірогідності та
має ризиковий характер, а сам показник «платоспроможності» прийнято
визначати шляхом співставлення об'єму страхових операцій (що відображають
зобов'язання перед страхувальниками) та об'єму власних коштів страховика.
Таким чином, першим та найважливішим показником, що застосовується для
оцінки «платоспроможності» страхової організації, повинна стати маржа
«платоспроможності».
На основі цього показника визначається показник перевищення
фактичного об'єму резерву «платоспроможності» над нормативним. В Україні
не встановлено законодавчими актами величини співвідношення, але на
практиці склались певні нормативи. На основі цього показника визначається
показник перевищення фактичного об'єму «платоспроможності» над
нормативним.
Досвід країн ЄС свідчить, що показнику «платоспроможності»
відводиться дуже велика увага і механізм його обрахунку постійно змінюється.
Наприклад,
в
даний
час
до
показників,
що
характеризують
«платоспроможність» страховика в країнах ЄС, можна віднести коефіцієнти
ліквідності. Найпоширенішими з них є коефіцієнт загальної ліквідності, що
характеризує співвідношення пасивів та ліквідних активів та являється мірою
здатності страховика погасити свої зобов'язання при настанні необхідності
здійснення виплат. Коефіцієнт, що постійно погіршується протягом тривалого
періоду, вказує на зниження ліквідності та потенційну неплатоспроможність у
майбутньому. Цей коефіцієнт не повинен перевищувати 1,05. Стаття 20 Першої
Директиви ЄС регулює також порядок контролю за «платоспроможністю»
закордонних страхових організацій, що діють на території даної країни. При
цьому практика страхування показує, що в країнах ЄС показник
«платоспроможності» підлягає по суті потрійному контролю, а саме:
бухгалтерського, аудиторського та контролю з боку страхового нагляду.
3 метою забезпечення захисту споживачів страхових послуг в країнах ЄС
було прийнято рішення щодо посилення вимог до «платоспроможності»
страхових компаній.
Всі способи виміряти «платоспроможність» можна умовно поділи і
«коефіцієнтні» і «технічні». Коефіцієнтні способи – це способи, засновані на
аналізі тільки фінансової звітності (річні і квартальні звіти, які подаються
наглядовим органам, або загальнодоступні). Прикладами розрахунку таких
коефіцієнтів можуть слугувати:
• відношення капіталу до вартості всіх активів;
• відношення капіталу до страхових виплат (за рік);
• відношення капіталу до маржі «платоспроможності».
Маржа «платоспроможності» (Зоїуепсу Магдіп) – мінімальна величина
власного капіталу страхової компанії, що розраховується за даними зібраних
брутто- і нетто- страхових преміях і страхових виплатах за 3-5 років.
Під час аналізу майбутньої «платоспроможності» даних фінансової
звітності недостатньо. Потрібно робити припущення про майбутній розвиток
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ситуації, хоча при коефіцієнтному аналізі ці припущення базуються, в
основному, на фінансовій звітності за попередні періоди,
Страховик, який передав іншому страховику у повному обсязі свої права
та обов'язки за договорами страхування та перестрахування, що були чинними
на останню звітну дату, та страховик, що прийняв цей страховий портфель,
повинні здійснити коригування своїх мінімальних розмірів регулятивного
капіталу з урахуванням такої передачі страхового портфеля.
Одночасно здійснюється і розрахунок нормативного розміру
регулятивного капіталу в такому порядку.
Нормативний розмір регулятивного капіталу розраховується для
забезпечення виконання страховиком всіх зобов’язань з ймовірністю 99,5 %
протягом наступних 12 місяців за чинними на дату розрахунку договорами
страхування (перестрахування) та договорами страхування (перестрахування),
що будуть укладені та наберуть чинності протягом наступних 12 місяців. При
цьому такий розрахунок здійснюється з урахуванням припущення, що протягом
наступних 12 місяців будуть реалізовані у повному обсязі всі ризики, перелічені
у пунктах 1 – 6 цієї частини з урахуванням ваги їх впливу та їх
взаємозалежності (кореляції).
Такі вимоги було закріплено у Директиві 2002/12/ЄС та Директиві
2002/13/ЄС.
Фактично положення зазначених вище директив не є новими, в них
вносилися зміни і до і після прийняття вже існуючих директив. Новими
директивами запроваджено більш досконалі правила обчислення розміру вимог
до маржі «платоспроможності» страхових компаній. У порівнянні з діючими
положеннями та правилами. Нове законодавство ЄС передбачає такі
нововведення:
1) врахування місцевих ризиків (держави-учасниці отримали право у
відповідних випадках затверджувати на національному рівні більш суворі
правила стосовно маржі «платоспроможності»);
2) підвищено рівень мінімального розміру маржі «платоспроможності»
(за загальним правилом – 3 млн. євро, на відміну від попередніх 0,2 –1,4 млн.
євро); передбачена також їхня подальша індексація відповідно до рівня
інфляції;
3) підвищено порогові критерії, відповідно до яких маржа
«платоспроможності» підлягає збільшенню чи зменшенню.
4) розширено коло повноважень наглядових органів, які отримали
додаткові підстави для втручання у діяльність страхових компаній з метою
захисту прав страхувальників (наприклад, у випадках, коли страхові компанії
не дотримуються вимог стосовно необхідної маржі «платоспроможності», або
їх фінансовий стан швидко погіршується);
5)
для певних видів страхування (окрім страхування життя), які мають
змінні страхові характеристики (наприклад, висока ймовірність настання
страхового випадку – як при здійсненні повітряних перевезень)необхідна маржа
«платоспроможності» буде відповідно збільшуватись на 50%. Це нововведення
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запроваджується з метою досягнення відповідності маржі страховим
характеристикам страхових компанії!.
Згодом Директива 2002/12/ЄС була скасована Консолідованою
Директивою про страхування життя (2002/83/ЄС) і основні вимоги до запасу
«платоспроможності». В той же час Директива 2002/13 діє і доцільно
розглянути певні зміни, що були внесені до Директиви Ради 9/ЄЕС. Змінами до
статті 6 Директиви Ради 73/239/ЄЕС встановлено, що фактичний запас
«платоспроможності» складається з активів страхового підприємства без
врахування будь-яких передбачуваних зобов'язань, за вирахуванням будь-яких
нематеріальних статей, включаючи сплачений акціонерний капітал а у випадку
з взаємним підприємством, чинний початковий капітал плюс будь-які рахунки
членів мають відповідати таким критеріям:
1) статут та установчий договір повинні передбачати, що платежі з цих
рахунків можуть здійснюватися з цих рахунків тільки членам і в тій мірі,
наскільки це не спричиняє падіння фактичного запасу «платоспроможності»
нижче нормативного рівня чи, після ліквідації підприємства, якщо всі інші
борги підприємства було сплачено;
2) статут та установчий договір повинні передбачати щодо будь яких з
платежів, про які йдеться в пункті 1) та на підставах, інших аніж індивідуальне
припинення членства, то компетентні органи повинні бути повідомлені
принаймні за місяць заздалегідь і можуть заборонити протягом такого періоду;
3) до відповідних положень статуту та установчого договору може бути
внесено зміни і доповнення тільки після того, як компетентні органи оголосили,
що вони не мають заперечень проти внесення змін і доповнень, не
зашкоджуючи вимогам критеріїв, що викладені в пунктах 1) та 2)
вищезазначеної Директиви ЄС;
6)
резерви (статутні та вільні), що не відповідають айдерайтиним
зобов’язанням, а прибутки чи збитки, перенесені на більш ранній період, що
після вирахування дивідендів, що підлягають сплаті.
Фактичний запас «платоспроможності» зменшується на розмір авансових
акцій, якими безпосередньо володіє страхове підприємство. Фактичний запас
«платоспроможності» може також складатися з:
1) кумулятивного привілейованого акціонерного капіталу та
субординованого позикового капіталу до 50% від меншого з фактичного запасу
«платоспроможності» та нормативного запасу «платоспроможності» не більше
ніж 25% яких складається з субординованих позик з визначеною датою
погашення чи кумулятивного привілейованого акціонерного капі талу з
фіксованим терміном, за умови, що у випадку банкрутства чи ліквідації
страхового підприємства існують договори, згідно з якими субординований
капітал і привілейований акціонерний капітал підпорядковуються вимогам всіх
інших кредиторів і не підлягають виплаті до сплати всіх інших непогашених на
певний час боргів;
2) цінних паперів без визначеної дати погашення та інші інструменти,
включаючи кумулятивні привілейовані акції, інші аніж ті, про які йдеться в
пункті 1 Директиви, до 50% від меншою з фактичного запасу
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«платоспроможності» та нормативного запасу «платоспроможності» для таких
цінних паперів в цілому та субординованого позикового капіталу, про які
йдеться в пункті 1).
В Україні європейський досвід регулювання «платоспроможності» лише
частково враховується при підготовці нормативних та законодавчих
документів. Так, у відповідності до запропонованого Кабінетом Міністрів
України та прийнятого у І читанні Верховною Радою України проекту Закону
України «Про страхування», реєстраційний номер 1797-1 від 06.02. 2015 року
передбачено слідуючі вимоги до «платоспроможності» страхових організацій,
а саме його стаття 105. передбачає, що «платоспроможність» страховика
забезпечується шляхом дотримання ним таких вимог до «платоспроможності»:
1)сформувати технічні резерви відповідно до вимог статті 106 цього
Закону, тобто в розмірі який забезпечить виконання у грошовій формі всіх його
зобов’язань, передбачених чинним законодавством на дату розрахунку
договору страхування (перестрахування);
2)мати активи визначених цим Законом категорій для представлення
технічних резервів в загальному розмірі не менше розміру технічних резервів
відповідно до вимог статті 106 цього проекту Закону;
3)мати наявний регулятивний капітал у розмірі не меншому, ніж
достатній розмір наявного регулятивного капіталу відповідно до вимог частини
сьомої цієї статті цього проекту Закону;
4)виконувати умови щодо участі страховиків в централізованих
страхових резервних фондах у випадках, передбачених законодавством;
5)дотримуватися
пруденційних
нормативів,
установлених
Уповноваженим органом.
Цим проектом Закону також передбачено, що страховик, що отримав
ліцензії на провадження страхової діяльності за класами страхування життя та
класами страхування іншого, ніж страхування життя повинен здійснювати
розрахунок передбачених цим розділом вимог до «платоспроможності» окремо
для класів страхування, що належать до страхування життя, та класів
страхування, інших ніж страхування життя (крім випадків, коли такі ризики є
пов'язаними). Для цілей розрахунку вимог до «платоспроможності» договори
страхування (перестрахування) визнаються чинними починаючи з дати початку
дії страхового покриття за укладеними договорами до кінцевої дати, коли всі
зобов'язання страховика за цими договорами виконані або припинені або
пройшов (сплив) кінцевий термін їх виконання.
Крім цього для забезпечення виконання вимог до «платоспроможності»
Уповноважений орган має право встановлювати перелік сегментів однорідних
страхових ризиків (надалі – сегменти ризиків) з їх розподілом на сегменти
ризиків, що належать до страхування життя та сегменти ризиків, що належать
до страхування іншого, ніж страхування життя. Такий розподіл ризиків може не
співпадати з розподілом ризиків між класами страхування іншого, ніж
страхування життя, та класами страхування життя. Крім цього виконання
вимог до «платоспроможності» визнання та оцінка активів та зобов'язань має
здійснюватися страховиком із застосуванням міжнародних стандартів
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фінансової звітності з урахуванням вимог та обмежень, встановлених
відповідно до цього Закону, тобто наявного регулятора капіталу. При цьому
страховик, вважається, що він має достатній розмір наявного регулятивного
капіталу, якщо розмір наявного регулятивного капіталу, визначений відповідно
до частини двадцять четвертої цієї статті, не менше суми нормативного розміру
регулятивного капіталу та вимог, встановлених Уповноваженим органом. У
разі, якщо наявний регулятивний капітал страховика зменшується до розміру,
що менше його достатнього розміру, але не менше його мінімального розміру,
страховик повинен вжити заходів щодо відновлення розміру наявного
регулятивного капіталу до достатнього розміру згідно з планом фінансового
оздоровлення, загальні вимоги до якого встановлюються Уповноваженим
органом. Уповноважений орган може рекомендувати також страховику
конкретні заходи для їх включення до такого плану. Крім цього, у разі
зменшення розміру наявного регулятивного капіталу нижче мінімального
розміру регулятивного капіталу Уповноважений орган застосовує до
страховика в установленому порядку заходи впливу.
Страховик, що проводить спрощений розрахунок нормативного та
мінімального розміру регулятивного капіталу розраховує мінімальний розмір
регулятивного капіталу. При цьому нормативний розмір регулятивного
капіталу такого страховика встановлюється в розмірі, що дорівнює
мінімальному розміру регулятивного капіталу.
Мінімальний розмір регулятивного капіталу розраховується в порядку,
встановленому частинами десятою – шістнадцятою та двадцятою статті 106 та
не може бути менше:
1)
22 млн. грн. для страховика, що здійснює страхування за класами
страхування іншими, ніж ті, що належать до страхування життя, а для
страховика, що здійснює страхування за класами страхування X та/або XI
та/або XII, передбаченими частиною другою статті 6 цього Закону, - 32 млн.
грн.;
2)32 млн. грн. для страховика, що здійснює страхування за класами, що
належать до страхування життя;
3)32 млн. грн. для страховика, що здійснює перестрахову діяльність на
підставі ліцензії на провадження перестрахової діяльності як виключного виду
діяльності;
Для страховика, що отримав ліцензії на провадження страхування за
класами страхування життя та класами страхування іншого, ніж страхування
життя, відповідно до абзаців першого або другого частини шостої статті 42
цього Закону, мінімальний розмір регулятивного капіталу не може бути менше
розміру суми величин, встановлених у пунктах 1 та 2 частини десятої цієї
статті. Страховик повинен розрахувати мінімальний розмір регулятивного
капіталу щонайменше один раз в квартал станом на звітну дату, що
застосовується до дати наступного розрахунку включно.
Розрахунок мінімального розміру регуляторного капіталу здійснюється
страховиком у порядку, встановленому Уповноваженим органом, з
використанням розрахованих страховиком на звітну дату таких величин:
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1)
розмір нетто технічних резервів – розмір технічних резервів, має
бути розрахований відповідно до статті 106 цього Закону для окремого
сегменту ризиків станом на дату розрахунку за вирахуванням маржі ризику та
частки перестраховиків в таких резервах;
2)
розмір нетто премій має розраховуватися як сума страхових
(перестрахових) премій для окремого сегменту ризиків, нарахованих
страховиком за останні 12 місяців за такими, що стали чинними протягом цього
періоду договорами страхування та перестрахування, в яких він є
перестраховиком як сторона договору, за вирахуванням частки цих страхових
(перестрахових) премій, що належить перестраховикам та враховувалася при
розрахунку частки перестраховиків у технічних резервах відповідно до статті
106 цього Закону;
3)
розмір суми регуляторного капіталу під ризиком визначається як
величина, що розраховується шляхом додавання всіх сум під ризиком,
розрахованих для кожного чинного на дату розрахунку договору страхування
(перестрахування), що містить страхування (перестрахування) на випадок
смерті та/або непрацездатності (інвалідності) та/або втрати здоров'я. При цьому
сума під ризиком для такого окремого договору страхування (перестрахування)
розраховується як різниця двох величин:
перша – підраховується шляхом додавання сум, які має сплатити
страховик за випадками смерті та/або непрацездатності (інвалідності) та/або
втрати здоров'я, що вже настали на дату розрахунку, та очікуваної поточної
вартості майбутніх грошових потоків таких виплат страховика за випадками
смерті та/або непрацездатності (інвалідності) та/або втрати здоров'я, що в
дійсності не настали на дату розрахунку, але умовно приймаються такими, що
настали на дату розрахунку. Перед додаванням суми, що додаються, мають
бути зменшені на суми, що отримуються (будуть отримані) від
перестраховиків;
друга – найкраща оцінка на дату розрахунку розміру виплат та витрат за
таким договором, які має сплатити страховик за випадками смерті та/або
непрацездатності (інвалідності) та/або втрати здоров'я, що враховуються при
розрахунку технічних резервів, за вирахуванням частки перестраховиків в
технічних резервах для такого договору.
Проект Закону також передбачає, що розрахований мінімальний розмір
регулятивного капіталу страховика для сегментів ризику, що належать до
страхування іншого, ніж страхування життя, розраховується в такому порядку:
1)
для кожного такого сегменту ризиків розраховується величина, що
є сумою двох величин:
перша - підраховується шляхом множення розміру нетто технічних
резервів для цього сегменту ризиків на відповідний коефіцієнт, встановлений
для цього сегменту ризиків для нетто резервів;
друга - підраховується шляхом множення розміру нетто премій для цього
сегменту ризиків на відповідний коефіцієнт, встановлений для цього сегменту
ризиків для нетто премій;
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

59

2)
отримані для кожного сегменту ризиків величини множаться на
відповідні коефіцієнти, встановлені для кожного сегменту ризиків, результати
множення додаються.
Коефіцієнти для розрахунку мінімального розміру регулятивного
капіталу встановлюються Уповноваженим органом та можуть бути переглянуті
не частіше, ніж 1 раз на 12 місяців.
У разі, якщо розрахована величина суми під ризиком для окремого
договору страхування
(перестрахування) менше нуля, для подальшого
розрахунку вона приймається такою, що дорівнює нулю.
В цілому мінімальний розмір регулятивного капіталу страховика
розраховується за величиною, що є сумою двох величин:
перша – розрахований в порядку, встановленому частиною
чотирнадцятою статті 106 проекту Закону де визначено мінімальний розмір
регулятивного капіталу страховика для сегментів ризику, що належать до
страхування іншого, ніж страхування життя;
друга – розрахований в порядку, встановленому частиною п'ятнадцятою
статті 106 проекту Закону де визначено мінімальний розмір регулятивного
капіталу страховика для сегментів ризику, що належать до страхування життя.
Розрахований мінімальний розмір регулятивного капіталу страховика для
сегментів ризику, що належать до страхування іншого, ніж страхування життя,
розраховується в такому порядку:
1)
для кожного такого сегменту ризиків розраховується величина, що
є сумою двох величин:
перша – підраховується шляхом множення розміру нетто технічних
резервів для цього сегменту ризиків на відповідний коефіцієнт, встановлений
для цього сегменту ризиків для нетто резервів;
друга – підраховується шляхом множення розміру нетто премій для цього
сегменту ризиків на відповідний коефіцієнт, встановлений для цього сегменту
ризиків для нетто премій;
2)
отримані для кожного сегменту ризиків величини множаться на
відповідні коефіцієнти, встановлені для кожного сегменту ризиків, результати
множення додаються.
Розрахований мінімальний розмір регулятивного капіталу страховика для
сегментів ризику, що належать до страхування життя, розраховується в такому
порядку:
1)для кожного такого сегменту ризиків розраховується величина, яка є
результатом множення розміру нетто технічних резервів для цього сегменту
ризиків на відповідний коефіцієнт, встановлений для цього сегменту ризиків
для нетто резервів;
2)отримані для кожного сегменту ризиків величини додаються;
3)до отриманої величини додається величина, що розраховується шляхом
множення розміру суми під ризиком на відповідний коефіцієнт, встановлений
для суми під ризиком.
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Коефіцієнти для розрахунку мінімального розміру регулятивного
капіталу встановлюються Уповноваженим органом та можуть бути переглянуті
не частіше, ніж 1 раз на 12 місяців.
Страховик розраховує нормативний розмір регулятивного капіталу
щонайменше один раз за результатами звітного року, який застосовується
протягом наступного за звітним календарного року.
Профіль ризиків страховика – набір показників, які характеризують
ризики діяльності страховика згідно з встановленими законодавством вимогами
до забезпечення його «платоспроможності».
Страховик, що проводить спрощений розрахунок нормативного та
мінімального розміру регулятивного капіталу розраховує мінімальний розмір
регулятивного капіталу в порядку та відповідно до вимог цієї частини. При
цьому нормативний розмір регулятивного капіталу такого страховика
встановлюється в розмірі, що дорівнює мінімальному розміру регулятивного
капіталу.
Уповноважений орган за результатами оцінювання дотримання
страховиком передбачених законодавством вимог до забезпечення
«платоспроможності» може встановити додаткові вимоги до регулятивного
капіталу понад нормативний розмір регулятивного капіталу, якщо:
відхилення профілю ризиків страховика в частині, що стосуються
регулятивного капіталу, перевищують допустимі розміри, що встановлені для
стандартної формули або погодженої з Уповноваженим органом внутрішньої
моделі для розрахунку нормативного розміру регулятивного капіталу
відповідно до частини п'ятнадцятої статті 106. При цьому, для стандартної
формули враховується лише таке перевищення, яке не враховане (частково або
в повному обсязі) при встановленні Уповноваженим органом додаткових вимог
до регулятивного капіталу відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті;
Розмір наявного регулятивного капіталу страховика визначається як
частина в активах, вимоги до яких встановлені частиною двадцять першою цієї
статті, що залишається після вирахування зобов'язань, вимоги до яких
встановлені частиною двадцять другою цієї статті.
При цьому сума на позабалансовому рахунку, розмір якої становить не
менш як 10 відсотків загального розміру активів, враховується при проведенні
розрахунку наявного регулятивного капіталу в порядку та в розмірі,
встановлених Уповноваженим органом.
Для забезпечення виконання страховиками зобов'язань щодо окремих
класів страхування страховики можуть утворювати централізовані страхові
резервні фонди та органи, які здійснюють управління такими фондами.
Положення про зазначені фонди затверджуються Уповноваженим органом,
якщо інше не передбачено законом.
Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів
можуть бути відрахування від надходжень страхових премій, внески власних
коштів страховика, а також доходи від розміщення коштів централізованих
страхових резервних фондів. Умовою участі страховика в централізованому
страховому резервному фонді може бути виконання додаткових вимог щодо
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«платоспроможності», за умови погодження таких вимог з Уповноваженим
органом. Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10
відсотків суми розміру наявного регулятивного капіталу та розміру технічних
резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування за умови, що
частина ризику, яка залишається у страховика, не може перевищувати
установлених у цій частині обмежень, та забезпечити набрання чинності
договором перестрахування.
У випадку, коли страховик є частиною міжнародної групи, що
використовує для підрахунку групової нормативної «платоспроможності» інші
міжнародні стандарти і нормативи, такий підрахунок може використовуватись
для обчислення нормативного розміру регулятивного капіталу, визначеного
цим Законом, за умови попереднього погодження методики такого розрахунку з
Уповноваженим органом та за умови, що розрахований таким чином
нормативний розмір регулятивного капіталу не є меншим за нормативний
розмір регулятивного капіталу, обчислений відповідно до частини
вісімнадцятої та двадцятої цієї статті. Ці вимоги застосовуються також до
страховиків на консолідованій основі, а також страховиків, що отримали
ліцензію на провадження перестрахової діяльності як виключного виду
діяльності, з урахуванням вимог до регулятивного капіталу такого страховика,
встановлених Уповноваженим органом.
Висновки. Як свідчить аналіз, реалізація вищезазначених положень
наближає наш страховий ринок до фінансового регулювання, що більш
відповідає вимогам директиві ЄС і суттєво могли б вплинути на розвиток
фінансового сектора економіки, забезпечення фінансової стабільності та
«платоспроможності» страхових організацій. Хоча в цьому проекті не
передбачено збільшення статутних фондів страхових організацій до 50 млн
євро та не встановлені обов’язковості для страхових організацій організаційних
форм як товариств з повною відповідальністю.
При цьому слід зазначити, що в Україні за роки її незалежності
розроблялося дуже багато пропозицій, концепцій програм, які повинні були
посприяти ефективному розвитку страхування. Однак, їх реальна реалізація
постійно наштовхується на фінансові проблеми, оскільки питання збитковості
страхових компаній, визнання їх неплатоспроможними та їх ліквідації з масою
проблем щодо виконання зобов’язань перед страхувальниками залишаються
актуальними до сих пір. Основним недоліком цих пропозицій є те, що вони
мали розпорошений, фрагментарний, локальний і короткостроковий характер.
Вони стосувалися реформ окремих напрямків страхування без урахування
факторів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країни. І
це не надавало можливостей ефективного розвитку страхування в Україні, а
навпаки сприяло розвитку «тіньових та корупційних схем» по вивозу капіталу
за кордон, що негативно впливало на розвиток фінансового сектору економіки.
Якщо ж ми сконцентруємо всі ресурси й механізми управління в страхуванні
спрямуємо їх на досягнення стратегічної мети, технологічно підпорядкуємо їх
загальній програмній стратегії розвитку та функціонування страхування, тоді
ми зможемо досягти реального, комплексного й соціально-економічного
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реформування страхування з урахуванням механізмів, які існують в країнах ЄС
і це дасть нам можливість вивести Україну на якісно новий , більш інтенсивний
рівень її розвитку, забезпечивши при цьому гарантії соціального захисту
населення та підприємницької діяльності.
Бібліографічні посилання:
1. Бойко А. О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової
стійкості страхової компанії [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // «Економічні
науки».
–
2010.
–
№7.
–
Режим
доступу:
www.nbuv.gоv.
Uа/pоrtаl/sос_gum/еn_оіf/2010_7_4/4.pdf
2. Братюк В.П. Дослідження управління фінансовою надійністю страховика на прикладі
страхових компаній України [Електронний ресурс] / В.П. Братюк // «Ефективна
економіка».
–
2014.
№11.
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3509
3. Журавльова О.Є. Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових
компаній / О.Є. Журавльова // «Ринок цінних паперів України». – 2013. – №1-2. – с.
39-45.
4. Сташкевич Н. М. Застосування фінансових важелів в підвищенні фінансової стійкості
страховиків / Н. М. Сташкевич // «Науковий вісник. Одеський державний
економічний університет». – 2014. - № 5 (213). – С. 117-129.
5. Цугунян А.М. Фінансова стійкість страховиків та шляхи її зміцнення / А.М. Цугунян
// «Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції». – 2014. – №2. – с. 45-53.
6. Челишева Т.В. Фінансова стійкість страхової компанії та умови її забезпечення
[Електронний ресурс] / Т.В. Челишева, Т.С. Кононова // «Економічні науки». – 2013. –
№3.
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/3_141696.doc.htm
7. Чкан І.О. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / І.О. Чкан //
«Науковий огляд». – 2014. – Том 2. №1. – Режим доступу:
http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/68
8. Офіційні звіти Національної комісії по регулюванню ринків фінансових послуг
України // dfp.gov.ua;
9. Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_281;
10. Директива 2002/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_229;
11. Директива 2002/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_232;
12. Директива 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «о недобросовестной
коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке
(Директива о недобросовестной коммерческой практике)» [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b43;
13. Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про правовий захист баз
даних»
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/994_241.
References:
1. Bojko A. O. Teoretychni osnovy ta praktychnyj dosvid zabezpechennia finansovoi stijkosti
strakhovoi kompanii [Elektronnyj resurs] / A. O. Bojko // «Ekonomichni nauky». – 2010. –
№7. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov. Ua/portal/sos_gum/en_oif/2010_7_4/4.pdf
2. Bratiuk V.P. Doslidzhennia upravlinnia finansovoiu nadijnistiu strakhovyka na prykladi
strakhovykh kompanij Ukrainy [Elektronnyj resurs] / V.P. Bratiuk // «Efektyvna
ekonomika».
–
2014.
№11.
Rezhym
dostupu:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3509
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

63

3. Zhuravl'ova O.Ye. Osoblyvosti vplyvu faktoriv na finansovu stijkist' strakhovykh kompanij
/ O.Ye. Zhuravl'ova // «Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy». – 2013. – №1-2. – s. 39-45.
4. Stashkevych N. M. Zastosuvannia finansovykh vazheliv v pidvyschenni finansovoi stijkosti
strakhovykiv / N. M. Stashkevych // «Naukovyj visnyk. Odes'kyj derzhavnyj ekonomichnyj
universytet». – 2014. - № 5 (213). – S. 117-129.
5. Tsuhunian A.M. Finansova stijkist' strakhovykiv ta shliakhy ii zmitsnennia / A.M.
Tsuhunian // «Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investytsii». – 2014. – №2. – s. 45-53.
6. Chelysheva T.V. Finansova stijkist' strakhovoi kompanii ta umovy ii zabezpechennia
[Elektronnyj resurs] / T.V. Chelysheva, T.S. Kononova // «Ekonomichni nauky». – 2013. –
№3.
–
Rezhym
dostupu:
http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/3_141696.doc.htm
7. Chkan I.O. Zabezpechennia finansovoi stijkosti strakhovykh kompanij / I.O. Chkan //
«Naukovyj ohliad». – 2014. – Tom 2. №1. – Rezhym dostupu:
http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/68
8. Ofitsijni zvity Natsional'noi komisii po rehuliuvanniu rynkiv finansovykh posluh Ukrainy //
dfp.gov.ua;
9. Persha Dyrektyva Rady 73/239/YeES [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_281;
10. Dyrektyva 2002/12/YeS Yevropejs'koho Parlamentu ta Rady [Elektronnyj resurs] – Rezhym
dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_229;
11. Dyrektyva 2002/13/YeS Yevropejs'koho Parlamentu ta Rady [Elektronnyj resurs] – Rezhym
dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_232;
12. Dyrektyva 2005/29/ES Evropejskoho parlamenta y Soveta ES «o nedobrosovestnoj
kommercheskoj praktyke po otnoshenyiu k potrebyteliam na vnutrennem rynke (Dyrektyva
o nedobrosovestnoj kommercheskoj praktyke)» [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b43;
13. Dyrektyva 96/9/YeS Yevropejs'koho Parlamentu ta Rady «Pro pravovyj zakhyst baz
danykh»
[Elektronnyj
resurs]
–
Rezhym
dostupu:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/994_241.

64

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

УДК 330.322:553.041
JEL Classification: L72
Прокопенко В.І
доктор технічних наук, професор,
Овчинникова Т.В.
асистент,
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»
Прокопенко В.И.
доктор технических наук, профессор
Овчинникова Т.В.
ассистент
Государственное ВУЗ «Национальный горный университет»
Prokopenko V. I.
Doctor of Technіcal Sciences, Professor
Ovchynnykova T. V.
Assistant of Department of Applied Economics
Natіonal Mining University
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ
ОСВОЄННЯ НОВИХ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
RELEVANT ISSUES OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
THE NEW MINERAL DEPOSIT DEVELOPING PROJECTS
Стосовно особливостей господарювання гірничодобувних підприємств визначено
поняття інвестиційної привабливості проектів освоєння родовища корисних копалин. За
системним підходом розроблена схема забезпечення інвестиційної привабливості проектів.
Розглянуто оцінки ефективності діяльності підприємства виходячи з її фінансових
результатів при інвестуванні проекту освоєння родовища, а також інвестиційної
привабливості проектів, що обумовлені критеріями ефективності капітальних вкладень.
Розроблений методичний підхід до обґрунтування термінів й обсягів інвестування коштів на
освоєння родовища шляхом графічного зображення окремих етапів введення виробничої
потужності гірничодобувного комплексу в експлуатацію, починаючи з пускової
потужності.
Ключові слова: гірничодобувне підприємство, проект освоєння родовища корисної
копалини, інвестиційна привабливість, критерії оцінки ефективності, пускова потужність,
графік інвестування.
Относительно особенностей хозяйствования горнодобывающих предприятий
определено
понятие
инвестиционной
привлекательности
проектов
освоения
месторождения полезных ископаемых. Согласно системному подходу разработана схема
обеспечения инвестиционной привлекательности проектов. Рассмотрены оценки
эффективности деятельности предприятия исходя из его финансовых результатов при
инвестировании проекта освоения месторождения, а также инвестиционной
привлекательности проектов, обусловленные критериями эффективности капитальных
вложений. Разработан методический подход к обоснованию сроков и объемов
инвестирования средств на освоение месторождения путем графического изображения
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отдельных этапов введения производственной мощности горнодобывающего комплекса в
эксплуатацию, начиная с пусковой мощности.
Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, проект освоения месторождения
полезного
ископаемого,
инвестиционная
привлекательность,
критерии
оценки
эффективности, пусковая мощность, график инвестирования.
The notion of the projects development of mineral deposits investment attractiveness was
defined regarding mining enterprises management peculiarities. The projects investment
attractiveness ensuring scheme was designed by systems approach. The evaluation of the enterprise
function effectiveness based on its financial results during development of the deposit project
investment was considered as well as investment attractiveness of the projects which determined by
criteria of the capital investments effectiveness. Methodical approach to the terms grounding and
investments in development of the deposit scope by graphical image of the particular stages of
mining complex production capacity putting into operation
Key wqrds: mining company, mineral deposits development project, investment
attractiveness, evaluating the effectiveness criteria, inrush, investment schedule.

Постановка проблеми. Украина обеспечена багатьма полезными
ископаемыми: за даними програми в надрах країни налічується понад 8300
родовищ, які містять біля 100 видів корисних копалин, що мають промислове
значення. Проте сьогодні в промисловому освоєнні знаходиться лише 3350
родовищ. Для будь якої держави мінерально-сировинна база впливає на її
економіку. З видобутком і використанням корисних копалин в Україні
пов'язана майже половина промислового потенціалу і до 20 відсотків її
трудових ресурсів. На час становлення незалежності Україна експортувала в
різні країни світу кам'яне вугілля – 32%, залізо й сталь – 15 % від сукупного
експорту СРСР [8]. В 2014 році країна здійснювала імпорт таких мінеральних
продуктів як нафта й газ, руди й метали, що становило близько 2,8% від
загального імпорту товарів. На тепер у загальному обсязі імпорту товарів
частка обсягу нафтопродуктів збільшилася на 14,3%, залізних руд і
концентратів - на 10% [4], що відбулося негативно на багатьох господарських
галузях і всій економіці в цілому.
Сьогодні розвідано досить багато родовищ корисних копалин, але їх
освоєння здійснюється в невеликому обсязі, тобто вони знаходяться
незатребуваними з боку інвесторів. Цьому можуть бути різні причини, серед
яких важливою є слабка інвестиційна привабливість родовищ.
Глава
держслужби геології та надр Україні Д. Кащук [5] відзначає відсутність
іноземних інвесторів серед претендентів на українські надра. Хоча
прибутковість інвестицій в інноваційний бізнес на світовому фінансовому
ринку в цілому досить висока, складність залучення капіталовкладень в
проекти промислового освоєння нових родовищ обумовлена високим ризиком і
можливими значними збитками. Однак, на думку авторів, основною причиною
незатребуваності родовищ є слабке обґрунтування інвестиційної привабливості
цих проектів, яке б не дивлячись на зазначені причини, доводило доцільність
освоєння родовищ мінеральної сировини з боку держави або приватних
інвесторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передусім слід зазначити, що
пошук та залучення інвестицій до проекту освоєння родовища корисної
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копалини, як об'єкту підприємництва, значною мірою пов’язані з інвестиційною
привабливістю цього проекту. Тому визначення поняття інвестиційної
привабливості названого виду підприємництва є важливішим щаблем при
прийнятті рішення з освоєння родовища.
Серед науковців немає єдиного підходу до визначення поняття
«інвестиційна привабливість». І.О. Бланк [1] характеризує інвестиційну
привабливість як наявні в об’єкта переваги та недоліки, що можуть бути подані
потенційному інвестору за рахунок показників платоспроможності, оборотності
капіталу та активів, рентабельності, фінансової стійкості, рівня віддачі
акціонерного капіталу тощо.
Стосовно завдання, що розв’язується в статті, викликає інтерес
визначення інвестиційної привабливості, запропоноване Я.Є. Задорожною і
Л.П. Дядечком [3]. Привабливість ними визначена як комплекс різноманітних
факторів, що залежать від цілей інвесторів, виробничо-технічних особливостей,
економічного розвитку у минулому, на теперішній час, а також очікуваного у
майбутньому підприємства, в яке вкладаються кошти.
Незважаючи на широке коло наукового надбання з цього питання,
сучасний погляд на поняття інвестиційної привабливості відноситься здебільше
до підприємства. О. В. Науменко [6] під інвестиційною привабливістю розуміє
відносне поняття, яке відображає думку групи інвесторів відносно
співвідношення рівня прибутковості, вартості фінансових ресурсів та рівня
ризику у тій або іншій державі, регіоні галузі. У той же час, Л. Петкова та В.
Проскурін [7] розглядають це поняття як сукупність об’єктивних та
суб’єктивних умов, які втручаються у процес інвестування національної
економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях та підтримують його чи запобігають.
Визначаючи інвестиційну привабливість, названі вчені заклали наукові
основи формування цього поняття в класичній економічній теорії. У цілому
привабливість формується на основі кінцевих показників економічної
діяльності об’єкту інвестування.
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Щодо
привабливості інвестиційних проектів запропоновані поняття в основному не
виявляють первинних складових, на підставі яких формується прибуток,
оборотність капіталу, рентабельність та ін. підприємства визначеної галузі
промисловості, не виявлений механізм впливу на ці показники з метою
досягнення їх певного рівня. Саме ці показники є похідними від складових
привабливості і визначають інвестиційну привабливість підприємства, галузі чи
регіону. На підставі розглянутих понять не виявляються фактори й умови, що
можливо застосовувати для певної галузі економіки, адже в різних галузях ці
фактори можуть дуже широко варіюватися, що ускладнює їх застосування з
метою впливу для отримання прибутку (або іншого ефекту).
Отже, поняття щодо інвестиційної привабливості освоєння родовищ
корисних копалин стосовно особливостей господарювання гірничодобувних
підприємств не має чіткого визначення, що потребує подальших досліджень
сутності цього поняття, його змісту, а також виявлення й обґрунтування
факторів та умов, які безпосередньо впливають на вказану привабливість.
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Мета статті. З вищенаведеного витикає мета статті, яка спрямована на
визначення поняття й змісту інвестиційної привабливості за складовими
забезпечення її рівня та обґрунтування шляхів впливу на зацікавленість
інвесторів щодо освоєння нових родовищ корисних копалин.
Викладення основного матеріалу дослідження. Освоєння родовища
здійснюється шляхом виконання комплексу гірничо-будівельних робіт,
необхідних для введення родовища в експлуатацію й наступного видобування
корисної копалини в обсязі первісної (пускової) потужності. При розробці
родовища відкритим способом комплекс включає підготовку земної поверхні,
проведення гірничих виробок, що розкривають поклад корисної копалини,
видалення певного обсягу розкривних порід для утворення готових до
виймання запасів копалини.
Освоєння родовища визначає будівництво
й уведення в дію
технологічного комплексу гірничих робіт, який являє собою сукупність
основних і допоміжних виробничих процесів у комбінації з необхідними для їх
виконання виробками, засобами механізації й автоматизації, що забезпечують
при раціональній організації робіт безпечну й ефективну експлуатацію
родовища.
Ураховуючи
зазначені
особливості,
під
інвестиційною
привабливістю проекту освоєння родовища корисної копалини розуміються
географічні, гірничо-геологічні та технологічні умови залягання родовища, що
забезпечують видобування й перероблення корисної копалини для
виготовлення продукції за обсягом та якістю, які обумовлені попитом її ринку
та заданим обсягом бізнесу інвестора цього проекту. Згідно з визначенням
привабливість ураховує особливості гірничодобувних підприємств, пов’язані з
виробництвом та реалізацією мінеральної сировини, формуванням прибутку,
забезпеченістю ресурсами, ризикованістю проекту тощо. Загальна схема
забезпечення привабливості проекту освоєння нового родовища за системним
підходом наведена на рис. 1.
Формування інвестиційної привабливості проекту передбачає його аналіз за
такими основними складовими (рис. 2): а) виробничі - визначення найбільш
реальної для впровадження в проекті техніки і технології для експлуатації
родовища; б) організаційно-економічні – узагальнення умов реалізації
гірничодобувних процесів та визначення ефективності виробництва продукції
шляхом зіставлення витрат і результатів за цим проектом, оцінка ринку збуту
продукції та ринку закупівель предметів праці; в) соціологічний – оцінка
правового поля, адміністративного середовища (розпорядження, укази),
політичного клімату, соціальних умов тощо; г) екологічний – оцінка
негативного впливу діючого підприємства, у складі якого впроваджується
проект, на навколишнє природне середовище, виявлення основних способів
ліквідації або послаблення цього впливу.
Загалом, при експлуатації родовища інвестор має забезпечити певний
рівень показників реалізації вироблюваної продукції. При плануванні цих
показників його будуть цікавити, передусім, загальна сума чистих грошових
надходжень, яку матиме він на поточному рахунку після сплати всіх витрат і
податків, та рівень рентабельності виробленої продукції.
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Система забезпечення привабливості
Хто формує
привабливість:
- держава;
- галузь
промисловості;
- ринок
продукції;
- громада

Підсистема
як потенційний інвестор
Передумови
інвестора на
експлуатацію
родовища
(входи цільові
настанови)

Підсистема,
що дозволяє
реалізацію
проекту
Помпроміс

Вибір технології
і устаткування.
Режим
економічної
діяльності
стосовно
експлуатації
родовища

Вихідні
складові
інвестиційної
привабливості.
Вибір
джерела
фінансових
ресурс.

Вхідні складові

Рис. 1. Схема системного підходу до забезпечення інвестиційної
привабливості проекту освоєння нового родовища
Джерело: авторська розробка

На цій підставі, визначаючи механізми фінансового аналізу попередньої
діяльності і поточного стану підприємства, слід розглядати оцінки ефективності
його економічної діяльності при реалізації проекту освоєння нового родовища,
які відображають обсяг прибутку та рівень рентабельності, ліквідність і
кредитоспроможність, ефективність наявного менеджменту, а також показники
інвестиційної привабливості, обумовлені такими критеріями ефективності
капітальних вкладень: дисконтований період окупності; чисте теперішнє
значення доходу; внутрішня норма прибутковості (рис. 2). Ці критерії
відповідно до міжнародної практики оцінки ефективності інвестицій
базуються на концепції вартості грошей у часі й зіставленні грошового потоку,
що формується на виході процесу реалізації інвестиційного проекту, й
здійсненої інвестиції. Критерії можуть бути доповнені іншими показниками
інвестиційної привабливості, ураховуючи передумови інвестора на етапі
оформлення дозволу на освоєння родовища. Так, при оцінці родовища
«Партомчорр» [2] ураховувалися показники, серед яких: річні експлуатаційні
витрати із платежами; річний чистий прибуток з амортизацією; середньорічні
капітальні вкладення та строк їх окупності; чистий дисконтований прибуток;
індекс та внутрішня норма прибутковості; рентабельність до капвкладень і до
експлуатаційних витрат (усього 21 показник).
Інвестування коштів на освоєння родовища може здійснюватися за
різними графіками, які вирізнятимуться між собою термінами й сумами
виділення окремих етапів фінансування, порядком оплати процентів за кредит,
термінами введення в дію виробничої потужності технологічного комплексу і
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рентабельності.
Індекс рентабельності

Ефективність
менеджменту

Рис. 2 . Структура внутрішніх та зовнішніх складових привабливості
проекту освоєння нового родовища
Джерело: авторська розробка
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повернення кредиту по етапах її нарощування та сумах оплати, іншими
ознаками й умовами фінансування.
Нижче в узагальненому виді, стосовно різних ознак та умов реалізації,
досліджено графік інвестування коштів на основні засоби виробництва
гірничого підприємства. Якщо підприємство залучає кредит у розмірі Кін, то в
початковий момент То воно може отримати кредит розміром Ко, що буде
спрямований на підготовчі роботи (рис. 3). Потім певними частинами
виділяються кошти на безпосередньо проведення гірничих виробок, придбання
гірничо-транспортного устаткування та введення його в дію.

Оп

Вк.р

Кп

Реалізація
виробленої
продукції

Вв

Оп.о
Ко

То Тп

Тп.е

Те

Во

То.к

Кі
Кредитування

Ок.о
По

Погашення
кредиту
Оп.к

Рис. 3. Графік інвестування технологічного комплексу гірничих робіт при
освоєнні нового родовища
Джерело: авторська розробка

У міру впровадження цих засобів у деякий момент часу Тпе устаткування може
бути введено в експлуатацію (наприклад, проектом передбачено розкриття та
розробка 8 видобувних уступів, і після отримання достатнього обсягу коштів в
розробку буде введено три уступи, де почнуть видобувати корисну копалину).
Протягом часу Тпе - Те продовжується (на основі кредитної лінії) виділення
інвестицій, поступово вводиться в дію більший обсяг технологічного
устаткування та фронту його роботи, що дозволяє нарощувати виробничу
потужність комплексу, який будується. В момент Те вся сума інвестованого

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

71

капіталу Кін буде отримана й витрачена на це будівництво, після чого комплекс
має видобувати мінеральну сировину в обсязі проектної потужності (рис. 3).
Часткове введення комплексу гірничих робіт в експлуатацію під час
інвестування проекту (протягом періоду То – Тпе) може не здійснюватися: це
принципово не змінює графіка інвестування. У той же час, дострокова
експлуатація частки виробничої потужності забезпечує дострокове отримання
продукції, її реалізацію та зниження частини кредиту шляхом використання
прибутку від цієї реалізації. Це дозволяє знизити суму процентів за
користування залученими коштами.
Оплата процентів за кредит може здійснюватися як з початку
кредитування проекту, так і з деяким лагом відносно початкового моменту То (з
деяким здвигом до моменту Тn). Протягом часу Tn – Тпе сума процентів
змінюється зростаючим темпом відносно темпу зростання суми кредиту. Потім,
починаючи з моменту Тпе , темп зростання суми процентів знижується, оскільки
знижується темп нарощування суми кредиту, що пов’язане з вкладанням
власних коштів – прибутку за цей період від реалізації достроково виробленої
продукції. Завдяки цьому сума платежів підприємства з повернення кредиту за
час освоєння пускової потужності комплексу скорочується на величину По (рис.
3).
На момент закінчення періоду інвестування Те підприємство сплачує
інвесторові проценти за кредит Оn.к та повертає сам кредит обсягом Кін. Цей
кредит сплачується протягом часу Те – Ток за рахунок прибутку, що
підприємство отримує від експлуатації побудованого комплексу. Крім того,
воно продовжує сплачувати проценти за залишок кредиту, який не повернутий
(на рис. 3 – заштриховано). Вартість кредиту Вкр при повному розрахунку за
Tок

його використання дорівнюватиме сумі K iн   O n . j , грн., де Оn.j – оплата
Tn

процентів за надання j-го траншу, грн.
Розраховані в аналітичному виді грошові потоки за описаним вище
графіком інвестування проекту освоєння родовища. Оплата процентів за
використання кредиту згідно з періодами його надання:
1) за початковий кредит К0 (1 - й період)
p
К n .1 к 
Те  К о , грн.
(1)
100
2) протягом періоду функціонування кредитної лінії (протягом 2 – го
періоду надходження кредитного капіталу у повному обсязі)
Te
Te

p  nmp
   K тр . tj   On.t  , грн.
К n .2 к 
(2)

100  j 1 t Tmp . j 1
t  Tne 1

3) після введення гірничодобувного комплексу в експлуатацію до кінця
розрахункового періоду окупності (3 – й період)
nmp
Toк  Те

p 


oк  T e  K mp . j   O n (Tок  Т е   )  K o  , грн.
К n .3 к 
T
(3)

100 
j 1
 0
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де p - банківська ставка за кредит, %/рік;
Ток – термін окупності інвестованого капіталу, рік;
t – момент надання кредитної суми (траншу) від початку кредитування
(Тmp.1 ≤ t ≤ Tе), рік;
 – момент розрахунку за інвестований капітал після будування
комплексу на проектну потужність (0 ≤  ≤ (Ток -Те)), рік;
Кmp.j – величина j – го траншу, грн.;
nтр, Кmp.tj – відповідно, кількість траншів протягом періоду, що
розглядається, од., та величина j – го траншу (одноразового інвестування), що
надається в t – ий рік, грн.;
Т mp.j – момент надання j – го траншу, рік;
Опt – оплата процентів за наданий кредит за рахунок прибутку від
реалізації достроково виробленої продукції в t – му році, грн.
Оп – оплата процентів за капітал, інвестований на реалізацію проекту, за
рахунок прибутку від експлуатації родовища на повну потужність в  – му
році, грн.
Сума процентів, яку виплачує підприємство за час будівництва тв.
введення технологічного комплексу в експлуатацію дорівнюватиме сумі
Кп.1к+Кп.2к+ Кп.3к . Крім того, підприємство має повернути інвестовану суму
nmp

грошей у розмірі

K
j 1

mp . j

 (1  p )On . Повернення капіталу, залученого на

будування комплексу гірничих робіт, здійснюється двома періодами: 1) платежі
на суму П0 після введення початкової потужності комплексу в дію до повного
освоєння його проектної потужності; 2) платежі на суму Пе після введення
комплексу в експлуатацію на повну потужність до кінця розрахункового
періоду Ток. Таким чином вартість кредиту, що має сплатити гірничодобувне
підприємство за рахунок прибутку від реалізації продукції дорівнюватиме сумі:
nmp

По  Пе  Kn.1к  Kn.2 к  Kn.3 к   Kmp . j  (1  p )On 
j 1

Te

 Г

Tок

Qвt

Tne 1

  Г Qв ,
Т е 1

(4)

де ΔГQвt , ГQв – грошовий потік від реалізації виробленої продукції
відповідно при впровадженні пускової потужності комплексу та у період його
експлуатації на повну потужність як функція обсягів виробництва Qвt і Qв в
моменти t і  , грн./рік ;
На підставі виразу (4) авторами прийнятий підхід до моменту розрахунку
за залучений капітал, згідно з яким увесь отриманий прибуток від реалізації
виробленої продукції за період будування комплексу спрямовується на оплату
самого кредиту та процентів за його використання. Інвестований кредит буде
повністю оплачений, якщо термін окупності Ток буде задовольняти умові:
Te
Tок
K ін .t
П п .t

(5)
t 1  
t 1 ,
t Tn 1 d 
t T ne 1  d 
де Кін.t – інвестиційні вкладення на освоєння родовища у t-му році
реалізації проекту (витрати інвестицій, включаючи оплату процентів), грн./рік;
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d – дисконтна ставка, частка од./рік;
Тnе – термін введення гірничодобувного комплексу в експлуатацію, років;
Пn.t – чистий прибуток підприємства в результаті реалізації виробленої
продукції в t – му році впровадження інвестиційного проекту, грн./ рік;
Ліва частина рівності (5) являє собою сумарну вартість капіталу,
інвестованого у розробку і реалізацію проекту освоєння родовища, права –
сумарний прибуток, спрямований на повернення залученого капіталу.
Визначений за цією рівністю час, протягом якого повертаються весь залучений
капітал та проценти за його використання, характеризує термін освоєння
родовища корисної копалини.
При обґрунтуванні привабливості інвестиційного проекту освоєння
родовища важливу роль відіграє не тільки вартість гірничодобувного
комплексу, але й тривалість його окупності. Зі збільшенням тривалості
зростатимуть і вартість комплексу, і дохід підприємства від його будування. У
будь-якому випадку витрати, понесені на освоєння родовища, мають окупатись
за рахунок доходу, що приноситиме його експлуатація, а тривалість окупності
буде залежати від співвідношення ставки позикових обов’язків підприємства та
рівня рентабельності вироблюваної продукції.
Висновки. 1. Досить багато розвіданих родовищ корисних копалин в
Україні не затребувані з боку інвесторів. Серед причин такого ставлення
важливою є недостатнє в науці та практиці економічне та технологічне
обґрунтування інвестиційної привабливості цих родовищ.
2. Запропоновано поняття інвестиційної привабливості проекту освоєння
родовища корисної копалини, яке враховує особливості гірничодобувних
підприємств, пов’язані з виробництвом та реалізацією мінеральної сировини та
формуванням їхнього прибутку.
3. Розроблена загальна схема забезпечення інвестиційної привабливості
проекту освоєння нового родовища за системним підходом. Привабливість має
формуватися шляхом аналізу проекту за його виробничими, організаційноекономічними, соціологічними та екологічними складовими. Визначений зміст
цих складових, що уможливлюють оцінку як недоліків, так і переваг
капіталовкладень у певний проект. Узагальнюючи оцінки з позиції інвестора,
формулюється інвестиційна привабливість цього проекту.
4. Аналізуючи фінансові результати
попередньої діяльності
гірничодобувного підприємства і його поточного положення, слід розглядати
оцінки ефективності діяльності при реалізації проекту освоєння нового
родовища, які відображають обсяг прибутку та рівень рентабельності,
ліквідність і кредитоспроможність підприємства, ефективність наявного
менеджменту, а також показники ефективності капітальних вкладень:
дисконтований період окупності; чисте теперішнє значення доходу;
внутрішня норма прибутковості.
5. Розроблений методичний підхід до визначення термінів й обсягів
інвестування коштів на освоєння родовища шляхом графічного зображення
окремих етапів введення виробничої потужності гірничодобувного комплексу в
експлуатацію, що дозволяє оптимізувати порядок оплати процентів за кредит та
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його повернення на підставі поступового, певними частками потужності,
введення основних засобів виробництва в дію, починаючи з пускової
потужності, й уможливлює реінвестування грошових потоків від реалізації
виробленої продукції у подальше нарощування потужності.
6. Виконаний в аналітичному виді розрахунок грошових потоків за
описаним в п. 5 методичним підходом. Капітал та проценти за його
використання на будування гірничодобувного комплексу повертаються
протягом двох періодів: 1) після введення початкової потужності комплексу в
дію; 2) після введення комплексу в експлуатацію на повну потужність до кінця
періоду освоєння родовища. Сумарний час зазначених періодів, протягом якого
сумарна вартість капіталу, інвестованого у розробку і впровадження проекту
освоєння родовища, дорівнюватиме сумарному прибутку, отриманому
гірничодобувним підприємством від реалізації виробленої продукції, слід
розглядати як термін освоєння родовища корисної копалини. Саме за цим
напрямом обґрунтування терміну освоєння родовища слід продовжити науковоприкладні дослідження.
Бібліографічні посилання:
1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс. / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н:
Ника-Центр, 2001. – 448 с.
2. Громов Е.В. Оценка инвестиционной привлекательности разработки месторождения
«Партомчорр» [Электронний ресурс] / Е.В. Громов, А.Л. Билин // Вестник Кольского
научного центра РАН. – 2014. – № 4. – С. 76–82. Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-investitsionnoy-privlekatelnosti-razrabotkimestorozhdeniya-partomchorr
3. Задорожна Я.Є., Дядечко Л.П. Підвищення інвестиційної привабливості
підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів / Я.Є. Задорожна, Л.П.
Дядечко // Інвестиції:практика та досвід. – 2007. – №2. – С.32-35.
4. Колтунович А. Украина стремительно превращается в сырьевой придаток ЕС
[Электронний ресурс] / А.Колтунович // Украинский выбор – 27.06.2014. – Режим
доступа:
http://vybor.ua/article/economika/ukraina-stremitelno-prevrashchaetsya-vsyrevoy-pridatok-es.html
5. Матвеев В. Инвесторы выжидают [Электронний ресурс] / В. Матвеев // Завтра. –
13.12.2014. – Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/investoryi-vyizhidayut
6. Науменко О.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства з
метою його розвитку / О.В. Науменко // Управління розвитком. – 2013. – № 21. – С.
21–23.
7. Петкова Л.О., Проскурін В.В. Муніципальні інвестиції та кредити: навч. посіб. / Л.О.
Петкова, В.В. Проскурін. – К.: [б.в.], 2006. – 158 c.
8. Шутов Н. Что привозим и вывозим [Электронний ресурс] / Н. Шутов // Порты
Украины. – 11.12.2012. – Режим доступа: http://portsukraine.com/node/2977
List of references:
1. Blank I.A. Investitsionnyiy menedzhment: ucheb. kurs. / I.A. Blank. – K.: Elga-N: NikaTsentr, 2001. – 448 s.
2. Gromov E.V. Otsenka investitsionnoy privlekatelnosti razrabotki mestorozhdeniya
«Partomchorr» [Elektronniy resurs] / E.V. Gromov, A.L. Bilin // Vestnik Kolskogo
nauchnogo tsentra RAN. – 2014. – # 4. – S. 76–82. Rezhim dostupa:
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-investitsionnoy-privlekatelnosti-razrabotkimestorozhdeniya-partomchorr

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

75

3. Zadorozhna Ya.Ye., Dyadechko L.P. Pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti
pidpryiemnytstva yak napriamok zaluchennia investytsiinykh resursiv / Ya.Ye. Zadorozhna,
L.P. Dyadechko // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2007. – №2. – S.32-35.
4. Koltunovich A. Ukraina stremitelno prevraschaetsya v syirevoy pridatok ES [Elektronniy
resurs] / A.Koltunovich // Ukrainskiy vyibor – 27.06.2014. – Rezhim dostupa:
http://vybor.ua/article/economika/ukraina-stremitelno-prevrashchaetsya-v-syrevoy-pridatokes.html
5. Matveev V. Investoryi vyizhidayut [Elektronniy resurs] / V. Matveev // Zavtra. –
13.12.2014. – Rezhim dostupa: http://zavtra.ru/blogs/investoryi-vyizhidayut
6. Naumenko O.V. Napriamy pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva z
metoiu yoho rozvytku / O.V. Naumenko // Upravlinnia rozvytkom. – 2013. – № 21. – S. 21–
23.
7. Petkova L.O., Proskurin V.V. Munitsypalni investytsii ta kredyty: navch. posib. / L.O.
Petkova, V.V. Proskurin. – K.: [b.v.], 2006. – 158 s.
8. Shutov N. Chto privozim i vyivozim [Elektronniy resurs] / N. Shutov // Portyi Ukrainyi. –
11.12.2012. – Rezhim dostupa: http://portsukraine.com/node/2977

76

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

УДК 339.1: 339.7: 658:339.9
JEL Classification F10
Пунько Б.М.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, м. Львів, Україна
Пунько Б.М.
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности, г. Львов, Украина
Punko B.M.
Doctor of Economics, Professor cathedra foreign economic activity, Lviv, Ukraine
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУІМПОРТУ ТОВАРІВ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ СВІТУ В ДИНАМІЦІ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ТОВАРОВ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ МИРА В
ДИНАМИКЕ
ANALYTICAL ESTIMATION OF PERFORMANCE INDICATORS OF
EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS BY REGIONS WORLD DYNAMICS
На основі даних Статистичного Щорічника України розраховано абсолютні
показники зовнішньої торгівлі України товарами у розрізі регіонів світу в динаміці;
розраховано найважливіші відносні показники оцінки ефективності зовнішньої торгівлі на
рівні держави; виконано відповідні аналітичні узагальнення розрахованих показників.
Ключові слова. Абсолютні показники зовнішньої торгівлі, відносні показники оцінки
ефективності зовнішньої торгівлі, аналітичні узагальнення.
На основе данных Статистического Ежегодника Украины рассчитаны абсолютные
показатели внешней торговли Украины товарами в разрезе регионов мира в динамике;
рассчитаны важнейшие относительные показатели оценки эффективности внешней
торговли на уровне государства; выполнены соответствующие аналитические обобщения
рассчитанных показателей.
Ключевые слова. Абсолютные показатели внешней торговли, относительные
показатели оценки эффективности внешней торговли, аналитические обобщения.
Based on data from SStatistical Yearbook of Ukraine calculated the absolute indicators of
foreign trade in goods of Ukraine in the context of world regions in dynamics; calculated major
relative indicators of an estimation of efficiency of foreign trade at the state level; made
corresponding analytical generalizations of the calculated parameters.
Key words. Absolute foreign trade indicators, the relative indicators for assessing the
efficiency of foreign trade, analytical generalization.

Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та
практичними завданнями. Аналітична оцінка показників ефективності
експорту-імпорту товарів у розрізі регіонів Світу в динаміці має важливе
прикладне
значення
для
встановлення
економічної
ефективності
зовнішньоекономічної діяльності країни.
Невирішені раніше частини загальної проблеми – проведення
відповідних розрахунків абсолютних показників зовнішньої торгівлі України
товарами у розрізі регіонів світу в динаміці та найважливіших відносних
показників оцінки ефективності зовнішньої торгівлі на рівні держави на основі
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даних Cтатистичного Щорічника України, виконання аналітичних узагальнень і
висновків на основі отриманих розрахунків за конкретний часовий період.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стану і проблем
торгівлі України; геоекономіки і зовнішньоекономічної стратегії України;
особливостей світогосподаоської інтеграції України на основі вільних
економічних
зон,
міжнародних
економічних
взаємозв’язків
і
взаємозалежностей;
показниково-статистичної
оцінки
та
економікоматематичного моделювання розвитку національної економіки у глобальному
економічному середовищі, методології моделювання процесів зростання
відкритості та прагматичності національної економіки у світових інтеграційних
процесах, висвітлення теоретико-методологічних та прикладних основ
маркетингової політики у зовнішньоекономічній діяльності присв’ячені праці
таких вчених, як Омелянович О.Н., Кочетов Е.А., Дергачов В.В., Біляцький
С.А., Пунько Б.М. та ін. [1-7]. Дане дослідження є логічним продовженням
представлених досліджень.
Мета дослідження – на основі даних Статистичного Щорічника України
розрахувати абсолютні показники зовнішньої торгівлі України товарами у
розрізі регіонів світу в динаміці; розрахувати найважливіші відносні показники
оцінки ефективності зовнішньої торгівлі на рівні держави; виконати відповідні
аналітичні узагальнення розрахованих показників за конкретний часовий
період.
Виклад основного матеріалу. У наш час підвищення економічної
ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни досягається не одним
якимсь спрямуванням у сфері міжнародного співробітництва, а їх сукупністю.
На національному рівні оцінці підлягають наступні показники:
зовнішньоторговельний ефект, науково-технічний ефект, ефект спеціалізації та
кооперування, результат подолання дефіциту ресурсів, збереження ресурсів на
майбутнє, підвищення іміджу країни на міжнародному рівні та ін. На
макроекономічному рівні визначається соціальна та економічна ефективність
зовнішньоекономічної діяльності. Соціальна ефективність виявляється як вплив
зовнішньоекономічних операцій на рівень життя населення, задоволення
попиту споживачів, покращення структури ринку товарів та послуг. Економічна
ефективність виявляється у тому, що потреби національної економіки
задовольняються закупкою товарів за кордоном, при цьому валютна виручка,
необхідна для здійснення імпорту, забезпечується за рахунок експорту товарів
вітчизняних виробників. Критерієм ефективності зовнішньоекономічної
діяльності макрорівня є зростання національного доходу держави за рахунок
збільшення частки вітчизняної експортної продукції.
Для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності виділяють дві
групи показників: 1) узагальнюючі показники; 2) показники окремих
спрямувань діяльності. Узагальнюючі показники дозволяють визначити рівень
відкритості національної економіки, масштаби зовнішньоекономічної
діяльності, її розвитку та збалансованість у часовому аспекті. Показники
окремих спрямувань діяльності характеризують вигідність угод у цілому та їх
окремих елементів за певний інтервал. Такі показники можна застосовувати для
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оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни у цілому, а також
на рівні регіону та підприємства зокрема.
Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі на рівні держави здійснюється
за допомогою абсолютних та відносних показників. Основними абсолютними
показниками, які характеризують зовнішню торгівлю країни, є такі: обсяги
експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту (загальна сума експорту та
імпорту), зовнішньоекономічне сальдо (вартість експорту за мінусом вартості
імпорту). На їх основі визначаються найважливіші відносні показники,
насамперед це експортна квота, імпортна квота, коефіцієнт покриття експорту
імпортом, експортний потенціал країни на душу населення та індекс (ступінь)
відкритості економіки.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших
показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат
виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і
нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів та послуг,
виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП (млрд. $
США) - сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на
продукти (ПДВ, ЧПІ) не зараховані до валової доданої вартості:
ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ + ЧПІ.
[1]
ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених
економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та
послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та
імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу,
зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей
і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг (показники відображаються у
Статистичних Щорічниках України (СЩУ).
Таблиця 1
Показники вартісних обсягів експорту товарів України у регіони світу,
млн. дол. США (за даними СЩУ України)
Експорт, млн. дол. США

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

7222

4639

12351,1

26177

25302,6

Європа

3456,9

5720,9

12625,5

18442,4

17424

Азія

2894,2

4006,6

8446,2

17737,8

17676,8

Африка

209,3

877

2373,7

3344,2

5638,2

Америка

598,3

1011,9

2550,9

2552,3

2607,3

Австралія і Океанія

20,1

7,4

17,9

29,8

50,9

Інші країни світу

7178,8

11627,6

26019,6

42327,9

43617,2

Країни ЄС

3313,9

5506,3

12087,9

17970

17081,3

Разом

24893,5

33396,7

76472,8

128581,4

129398,3

Аналітична оцінка абсолютних показників ефективності зовнішньої
економічної діяльності країни у розрізі регіонів світу в динаміці виконана нами
на основі вартісних обсягів експорту-імпорту товарів. Розраховано й
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проаналізовано вартісні показники зовнішньої торгівлі України товарами в
розрізі регіонів світу за даними 1996, 2001, 2006, 2011 і 2012 роках. Показники
вартісних обсягів експорту товарів України у регіони світу, млн. дол. США (за
даними СЩУ України) наведено в таблиці 1. Показники вартісних обсягів
імпорту товарів України у регіони світу, млн. дол. США (за даними СЩУ
України) наведено в таблиці 2 [8-12].
Таблиця 2
Показники вартісних обсягів імпорту товарів України у регіони світу, млн.
дол. США (за даними СЩУ України)
Імпорт, млн. дол. США

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

11172,1

8821

20112,3

37212,4

34452,6

Європа

4655,6

4981,7

16804,2

27065,9

27556

Азія

672,6

982

6143,7

13729,9

17132,7

Африка

141,5

198,5

413

940,6

851,3

Америка

931

740,9

1465,3

3913,9

4453,2

Австралія і Океанія

24,3

51

99,5

194

195,7

Інші країни світу

6437,6

6954,1

24926,9

45397,3

50222,1

Країни ЄС

4492,2

4748,1

18194,6

25752,9

26156,4

Разом

28526,9

27477,3

88159,5

154206,9

161020,0

Таблиця 3
Розрахунок показників БС України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр., млн. дол. США (авт. розрахунки)
БС, млн. дол. США

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

-3950,1

-4182

-7761,2

-11035,4

-9150

Європа

-1198,7

739,2

-4178,7

-8623,5

-10132

Азія

2221,6

3024,6

2302,5

4007,9

544,1

Африка

67,8

678,5

1960,7

2403,6

4786,9

Америка

-332,7

271

1085,6

-1361,6

-1845,9

Австралія і Океанія

-4,2

-43,6

-81,6

-164,2

-144,8

Інші країни світу

741,2

4673,5

1092,7

-3069,4

-6604,9

Країни ЄС

-1178,3

758,2

-6106,7

-7782,9

-9075,1

Разом

-3633,4

5919,4

-11686,7

-25625,5

-31621,7

На основі даних таблиць 1 і 2 розраховано такі показники зовнішньої
торгівлі України (див. табл. 3-13):
1.
Зовнішньоторговельний баланс (ЗТБ), встановлено додатнє і
від’ємне сальдо в розрізі і по роках.
2.
Розраховано зовнішньоторговельний оборот (ЗТО) зовнішньої
торгівлі по регіонах і роках.
3.
Розраховано відносну частку регіонів світу в українському експорті
і імпорті товарів по роках.
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4.
Розраховано поточний приріст (спад) експорту і імпорту по роках і
регіонах: як співвідношення 2001 до 1996, 2006 до 2001, 2011 до 2006, 2012 до
2011.
А також аналітично обґрунтовано найбільш пріоритетні регіони, з точки
зору розвитку зовнішньої економіки у контексті спеціалізованих порівняльних
переваг української економіки, з урахуванням елементів товарної структури
експорту і імпорту; аналітично охарактеризовано динаміку росту-спаду
експорту і імпорту по регіонах, як співставлення стану 2001 до 1996, 2006 до
2001, 2011 до 2006, 2012 до 2011.
Таблиця 4
Розрахунок показників ЗТО України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр., млн. дол. США (авт. розрахунки)
ЗТО, млн. дол. США

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

18394,1

13460

32463,4

63389,4

59755,2

Європа

8112,5

10702,6

29429,7

45508,3

44980

Азія

3566,8

4988,6

14589,9

31467,7

34809,5

Африка

350,8

1075,5

2786,7

4284,8

6489,5

Америка

1529,3

1752,8

4016,2

6466,2

7060,5

Австралія і Океанія

44,4

58,4

117,4

223,8

246,6

Інші країни світу

13616,4

18581,7

50946,5

87725,2

93839,3

Країни ЄС

7806,1

10254,4

30282,5

43722,9

43237,7

Разом

53420,4

60874

164632,3

282788,3

290418,3

Таблиця 5
Розрахунок відносної частки експорту України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр., % (авт. розрахунки)
Е, %

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

29,0

13,9

16,2

20,4

19,6

Європа

13,9

17,1

16,5

14,3

13,5

Азія

11,6

12,0

11,0

13,8

13,7

Африка

0,8

2,6

3,1

2,6

4,4

Америка

2,4

3,0

3,3

2,0

2,0

Австралія і Океанія

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші країни світу

28,8

34,8

34,0

32,9

33,7

Країни ЄС

13,3

16,5

15,8

14,0

13,2

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблиця 6
Розрахунок відносної частки імпорту України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр., % (авт. розрахунки)
Регіон світу

І, %
1996

2001

2006

2011

2012

СНД

39,2

32,1

22,8

24,1

21,4

Європа

16,3

18,1

19,1

17,6

17,1
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Азія

2,4

3,6

7,0

8,9

10,6

Африка

0,5

0,7

0,5

0,6

0,5

Америка

3,3

2,7

1,7

2,5

2,8

Австралія і Океанія

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Інші країни світу

22,6

25,3

28,3

29,4

31,2

Країни ЄС

15,7

17,3

20,6

16,7

16,2

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблиця 7
Розрахунок відносної частки ЗТО України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр., % (авт. розрахунки)
ЗТО, %

Регіон світу

1996

2001

2006

2011

2012

СНД

34,4

22,1

19,7

22,4

20,6

Європа

15,2

17,6

17,9

16,1

15,5

Азія

6,7

8,2

8,9

11,1

12,0

Африка

0,7

1,8

1,7

1,5

2,2

Америка

2,9

2,9

2,4

2,3

2,4

Австралія і Океанія

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Інші країни світу

25,5

30,5

30,9

31,0

32,3

Країни ЄС

14,6

16,8

18,4

15,5

14,9

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблиця 8
Динаміка БС України у регіони світу за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр.,
% (авт. розрахунки)
Регіон світу

±(%)2001/1996

±(%)2006/2001

±(%)2011/2006

±(%)2012/2011

БС, %

СНД

-231,9

-3579,2

-3274,2

1885,4

Європа

1937,9

-4917,9

-4444,8

-1508,5

Азія

803,0

-722,1

1705,4

-3463,8

Африка

610,7

1282,2

442,9

2383,3

Америка

603,7

814,6

-2447,2

-484,3

Австралія і Океанія

-39,4

-38,0

-82,6

19,4

Інші країни світу

3932,3

-3580,8

-4162,1

-3535,5

Країни ЄС

1936,5

-6864,9

-1676,2

-1292,2

Разом

9552,8

-17606,1

-13938,8

-5996,2

Таблиця 9
Динаміка ЗТО України у регіони світу за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 рр.,
% (авт. розрахунки)
Регіон світу

82

±(%)2001/1996

±(%)2006/2001

±(%)2011/2006

±(%)2012/2011

ЗТО, %

СНД

-12,3

-2,4

2,7

-1,8

Європа

2,4

0,3

-1,8

-0,6

Азія

1,5

0,7

2,3

0,9

Африка

1,1

-0,1

-0,2

0,7
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Америка

0,0

-0,4

-0,2

0,1

Австралія і Океанія

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші країни світу

5,0

0,4

0,1

1,3

Країни ЄС

2,2

1,5

-2,9

-0,6

Поточний приріст (спад) експорту і імпорту розраховується за формулами:
Е  ( Е х  Е х 1 ) / 5 років
І  ( І х  І х 1 ) / 5 років

Таблиця 10
Поточний приріст (спад) експорту і імпорту як співвідношення 2001/1996,
млн. дол. США (авт. розрахунки)
Поточний приріст (спад)∆Е

Регіон світу

1996

2001

Поточний приріст (спад)∆І
1996

2001

СНД

-516,6

-470,2

Європа

452,8

65,2

Азія

222,5

61,9

Африка

133,5

11,4

Америка

82,7

-38,0

Австралія і Океанія

-2,5

5,3

Інші країни світу

889,8

103,3

Країни ЄС

438,5

51,2

Разом

1700,6

-209,9

Таблиця 11
Поточний приріст (спад) експорту і імпорту як співвідношення 2006/2001,
млн. дол. США (авт. розрахунки)
Поточний приріст (спад)∆Е

Регіон світу

2001

2006

Поточний приріст (спад)∆І
2001

2006

СНД

1542,4

2258,3

Європа

1380,9

2364,5

Азія

887,9

1032,3

Африка

299,3

42,9

Америка

307,8

144,9

Австралія і Океанія

2,1

9,7

Інші країни світу

2878,4

3594,6

Країни ЄС

1316,3

2689,3

Разом

8615,2

12136,4

Таблиця 12
Поточний приріст (спад) експорту і імпорту як співвідношення 2011/2006,
млн. дол. США (авт. розрахунки)
Регіон світу

Поточний приріст (спад)∆Е
2006

2011

Поточний приріст (спад)∆І
2006

2011

СНД

2765,2

3420,0

Європа

1163,4

2052,3

Азія

1858,3

1517,2
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Африка

194,1

105,5

Америка
Австралія і Океанія
Інші країни світу

0,3
2,4
3261,7

489,7
18,9
4094,1

Країни ЄС

1176,4

1511,7

Разом

10421,7

13209,5

Таблиця 13
Поточний приріст (спад) експорту і імпорту як співвідношення 2012/2011,
млн. дол. США (авт. розрахунки)
Поточний приріст (спад)∆Е

Регіон світу

2011

Поточний приріст (спад)∆І

2012

2011

2012

СНД

-874,4

-2759,8

Європа

-1018,4

490,1

Азія

-61,0

3402,8

Африка

2294,0

-89,3

Америка

55,0

539,3

Австралія і Океанія

21,1

1,7

Інші країни світу

1289,3

4824,8

Країни ЄС

-888,7

403,5

Разом

816,9

6813,1

На основі даних приведених за даними Статистичного Щорічника
України (табл. 14-15) нами розраховано показники експортної квоти експорту
товарів України у регіони світу, показники імпортної квоти імпорту товарів
України у регіони світу, показники коефіцієнтів покриття експортом імпорту
України у регіони світу, показники експортного потенціалу країни на душу
населення, показники індексу відкритості економіки (див. табл. 16-20).
Таблиця 14
Валовий внутрішній продукт України за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р.
(за даними СЩУ України)
Країни

ВВП, млрд. $ США
2001
2006
38,01
107,8

1996
44,56

УКРАЇНА

2011
163,4

Таблиця 15
Чисельність населення України за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р.
(за даними СЩУ України)
Країни
УКРАЇНА

Чисельність населення, млн. осіб
1996

2001

2006

2011

2012

51,06

48,68

46,79

45,71

45,59

Експортна квота = (Обсяг експорту
внутрішнього продукту) × 100% (див. табл. 16).
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Таблиця 16
Показники експортної квоти експорту товарів України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р., % (авт. розрахунки)
Регіони світу

1996
24893,5

Разом:
УКРАЇНА
Показники експортної
квоти, %

44,56
5,58

Експорт, млн. $ США
2001
2006
2011
2012
33396,7
76472,8
128581,4
129398,3
Валовий внутрішній продукт, млрд. $ США
38,01
107,8
163,4
176,3
8,78

7,09

6,12

7,34

Імпортна квота (коефіцієнт імпортної залежності) = (Обсяг імпорту
товарів / Обсяг валового внутрішнього продукту) × 100% (див. табл. 17).
Таблиця 17
Показники імпортної квоти імпорту товарів України у регіони світу
за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р., % (авт. розрахунки)
Регіони світу
Разом:
УКРАЇНА
Показники імпортної
квоти, %

Імпорт, млн. $ США
1996
2001
2006
2011
2012
28526,9
27477,3
88159,5
154206,9
161020,0
Валовий внутрішній продукт, млрд. $ США
44,56
38,01
107,8
163,4
176,3
2,24

7,22

8,18

9,44

9,13

Коефіцієнт покриття експорту імпортом = (Обсяг експорту
товарів / Обсяг імпорту товарів ) × 100% (див. табл. 18).
Таблиця 18
Показники коефіцієнтів покриття експортом імпорту України у регіони
світу за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р., % (авт. розрахунки)
Регіони світу
Разом:
Разом:
Показники
коефіцієнтів

1996
24893,5
28526,9
87,26

Експорт, млн. $ США
2001
2006
2011
33396,7
76472,8
128581,4
Імпорт, млн. $ США
27477,3
88159,5
154206,9
121,54

86,74

83,38

2012
129398,3
161020,0
80,36

Експортний потенціал країни на душу населення ($ США) = (Обсяг
експорту товарів / Чисельність населення). Див. табл. 19.
Таблиця 19
Показники експортного потенціалу країни на душу населення
за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р., $ США (авт. розрахунки)
Регіони світу
Разом:

1996
24893,5

УКРАЇНА

51,06

Експорт, млн. $ США
2001
2006
2011
33396,7
76472,8
128581,4
Чисельність населення
48,68
46,79
45,71
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2012
129398,3
45,59
85

Показники
експортного
потенціалу

487,53

686,05

1634,38

2812,98

2838,30

Індекс
(ступінь)
відкритості
економіки
=
(Обсяг
зовнішньоторговельного обороту / Обсяг валового внутрішнього продукту) ×
100% (див. табл. 20).
Таблиця 20
Показники індексу відкритості економіки
за 1996, 2001, 2006, 20011, 2012 р.р., % (авт. розрахунки)
Регіон світу
Разом
УКРАЇНА
Індекс відкритості
економіки

ЗТО, млн. $ США
1996
2001
2006
2011
2012
53420,4
60874,0
164632,3
282788,3
290418,3
Обсяг валового внутрішнього продукту, млрд. $ США
44,56
38,01
107,8
163,4
176,3
1,19

1,60

1,53

1,73

1,65

Розрахувавши і проаналізувавши абсолютні вартісні показники
зовнішньої торгівлі України товарами в розрізі регіонів світу за даними 1996,
2001, 2006, 2011, 2012 років можна зробити наступні аналітичні узагальнення.
Зовнішній торгівельний баланс України має від’ємне сальдо і з кожним роком
воно збільшується. Це пов’язано з тим, що Україна більше імпортує, аніж
експортує. Лише у 2001 р. зафіксоване додатнє сальдо торгівлі, яке становило
5919,4 млн. дол. США. Якщо окремо розглядати по регіонах, то додатнє сальдо
спостерігається лише з країнами Африки і Азії (2012 р.) – 4786,9 і 544,1. При
тому, що БС з Африкою зростає, а з Азією зменшується.
Найбільшу відносну частку експорту України у 1996 р. мали країни СНД
– 29 %. Однак, у період з 1996 по 2012 ця частка знижувалася і вже у 2012 р.
становила 19,6 %. Натомість частка експорту у країни Африки і Америки
поступово зростають – 4,4 % і 2 % відповідно.
Відносна частка імпорту у 1996 р. з СНД була найбільшою і становила
39,2 %. Однак з часом вона знизилася і у 2012 р. становила 21,4 %. У 2012 р.
зросла частка імпорту з країн Азії і Європи – 10,6 % і 17,1 % відповідно.
Найвищою відносна частка ЗТО у 1996 р. була із СНД і Європою –34,4 %
і 15,2%.Однак, уже в 2012р. ситуація змінилася. Частка СНД знизилася до 20,6
%. Частка Азії зросла до 12%.
Динаміка ЗТО у 2012 р. мав позитивні показники із країнами Азії
(3341,8), Америки (594,3), Африки (2204,7) і Австралії (22,8). Від’ємне
значення склалось із СНД (-3634,2) і Європою (-528,3). Загальна динаміка ЗТО
показала позитивні дані 7630.
У 2001/1996 загальний приріст експорту склав 1700,6. Імпорт показав
поточний спад -209,9. З СНД і Австралією динаміка експорту була негативною і
становила -516,6 і -2,5 відповідно. Динаміка імпорту була негативною із СНД (470,2) і Америкою (-38). З рештою регіонів відносно України простежувався
приріст.
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У 2012/2011 спостерігалася загальна динаміка приросту як експорту так і
імпорту відповідно 816,9 і 6813,1. ЗТБ із СНД відносно експорту з Україною
становив -874,4, з Європою -1018,4, з Азією -61, країнами ЄС -888,7. ЗТБ
відносно імпорту показав показники спаду із СНД -2759,8 і Африкою -89,3.
Аналізуючи отримані дані можна побачити, що зовнішньоторговельні
зв’язки із країнами СНД помітно послаблюються. Натомість зростають зв’язки
з Азією, Америкою, Африкою. Торгівля з Європою і країнами ЄС хоч і
знаходиться на досить високому рівні, проте значного зростання не
спостерігається. З урахуванням того, що Україна має вигідне геополітичне
положення і те, що країни Азії і Америки розвиваються досить високими
темпами, потрібно налагоджувати з ними більш тісні зв’язки. Адже, як можна
побачити з наведених даних зв’язки з СНД помітно послабилися.
Аналіз найважливіших відносних показників оцінки ефективності
зовнішньої торгівлі на рівні держави показав наступне. Показники експортної
квоти експорту товарів України у регіони світу за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012
р.р. свідчать про взаємозв’язок зростання обсягів експорту товарів і обсягів
валового внутрішнього продукту. Показники імпортної квоти імпорту товарів
України у регіони світу за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 р.р. свідчать про
взаємозв’язок зростання обсягів імпорту товарів і обсягів валового
внутрішнього продукту. Показники коефіцієнтів покриття експортом імпорту
України у регіони світу за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 р.р. – у 2001 році
експорт значно переважав обсяг імпорту, у інших зазначених періодах не
вдалося покрити імпорт експортом, тобто імпорт переважав показники
експорту, що є несприятливим для економіки показником. Показники
експортного потенціалу країни на душу населення за 1996, 2001, 2006, 2011,
2012 р.р. – досягли максимального значення у 2011-2012 роках, що свідчить
про набуття економікою ознак розвитку у зазначених періодах. Показники
індексу відкритості економіки за 1996, 2001, 2006, 2011, 2012 р.р. - теж набули
максимальних значень у 2011-2012 роках, що підтверджує зростання
експортного потенціалу країни у цих періодах.
Основні узагальнення та висновки. Зниження протягом 2014-2016
років зовнішньоекономічної активності країни має різкі негативні наслідки для
національної економіки (зменшення надходжень доларової валюти). Про що,
зокрема, як приклад, свідчить повідомлення прес-служби міністерства фінансів
(радше міністерства боргів): за 2016 рік державний і гарантований державою
борг України становив $ США 70,97 млрд. За рік державний борг України зріс
на $США 5,47 млрд і досяг 81,8% ВВП. Порівняно з 2015 роком, цей показник
збільшився на 8,3%. У гривневому еквіваленті державний борг України на
початок 2017 року склав 1,93 трлн. грн, що на 22,7% більше аналогічного
показника 2015 року. В національній валюті сума зросла на 357,580 млрд грн.
Кожний українець, навіть малолітній, і той, що народився, уже заборгував,
приблизно, 1542 $США, або за курсом НБУ від 2017 року 03 лютого місяця 27,66 гривні за 1 $США, це, приблизно, 42 651 гривні…[13].
Починаючи з 2013 року у статистичних щорічниках України не
подається інформація про торгівлю товарами України у розрізі регіонів світу.
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Подається лише інформація про зовнішню торгівлю товарами за країнами та
про обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України. Хоча об'єктивно
правильним було б називати цю таблицю «за областями України» або «у розрізі
областей України». Є сподівання, що Державна служба статистики України
відновить подачу цієї інформації, у розрізі регіонів світу, щоб можна було
розрахувати динаміку і порівняльні показники на основі даних 2013-2016 і
наступних років. У даному дослідженні охарактеризовано 17-річний період
(1996-2012 роки) зовнішньої торгівлі товарами України у розрізі регіонів світу.
Дане дослідження може бути базою для подальших порівняльних досліджень
динаміки зовнішньої торгівлі товарами України у розрізі регіонів світу.
Подальші наукові дослідження слід скерувати на порівняння отриманих
тут результатів аналітичної оцінки абсолютних вартісних показників
зовнішньої торгівлі товарами України у розрізі регіонів світу в динаміці та
найважливіших відносних показників оцінки ефективності зовнішньої торгівлі
на рівні держави з даними 2013-2016 років і наступних майбутніх періодів.
Бібліографічні посилання:
1. Омельянович О.Н. Состояние и проблемы торговли Украины / О.Н. Омельянович. Экономика Украины, 1999. - №7. – С. 48-57.
2. Кочетов Э.А. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия Украины / Э.А.
Кочетов // Мировая экономика и международные отношения, 1999. - № 11. - С. 12-15.
3. Дергачев В.В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе
свободных экономических зон / В.В. Дергачев. - Экономика Украины, 1994. - № 12. С. 67-70.
4. Беляцкий С.А. Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость:
проблемы, тенденции / С.А. Беляцкий // Экономика Украины. - 2002. - № 9. - С. 1720.
5. Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне
моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному
середовищі / Б.М. Пунько // Наук. журнал Інституту суспільної трансформації
«Економічний часопис – XXI». - К., 2012. - № 3-4. – С. 12-15.
6. Пунько Б.М. Методологія моделювання процесів зростання відкритості та
прагматичності національної економіки у світових інтеграційних процесах / Б.М.
Пунько // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Львів, 2012. – Т. 14, №2 (52). – Ч. 4. – С. 100 – 116. Наук. журнал «Стратегія розвитку
України (економіка, соціологія, право)». - К.: НАУ, 2012. – №1. – С. 199-210.
7. Пунько Б.М. Теоретико-методологічні та прикладні основи маркетингової політики у
зовнішньоекономічній діяльності / Б.М. Пунько // Стратегія розвитку України
(економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2012. – №2. - С. 185 - 191.
8. Статистичний збірник «Україна – 1996» // Відповідальний за випуск П.П.
Забродський. - Держкомстат України. - Київ, 1997.
9. Статистичний буклет «Україна – 2001» // Відповідальний за випуск П.П. Забродський.
- Держкомстат України. - Київ, 2002.
10. Статистичний буклет «Україна – 2006» // Відповідальний за випуск П.П. Забродський.
- Держкомстат України. - Київ, 2007.
11. Статистичний буклет «Україна – 2011» // Відповідальний за випуск П.П. Забродський.
- Держкомстат України. - Київ, 2012.
12. Статистичний буклет «Україна – 2012» // Відповідальний за випуск П.П. Забродський.
- Держкомстат України. - Київ, 2013.
13. Інтернетресурс: Режим доступу / https://focus.ua/money.
88

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

List of references:
1. melyanovich O.N. Status and problems of trade of Ukraine / O.N. Omelyanovich. - The
Economy Of Ukraine, 1999. - No. 7. – P. 48-57.
2. Kochetov E.A. Geoeconomics and foreign economic strategy of Ukraine / E.A. Kochetov //
World economy and international relations, 1999. - No. 11. - S. 12-15.
3. Dergachev V.V. features of economic integration of Ukraine through free economic zones /
Vladimir Dergachev. - Ukraine's Economy, 1994. - No. 12. - P. 67-70.
4. Bialiatski S.A. international economic interconnectedness and interdependence: issues,
trends / S.A. Bialiatski // Economy Of Ukraine. - 2002. No. 9. - S. 17-20.
5. Punko B.M. Figure-statistical evaluation and mathematical modeling of national economy
development in the global economic environment / B.M. Punko // Science. journal of the
Institute of social transformation «Economic journal – XXI». - K., 2012. - № 3-4. – S. 1215.
6. Punko B.M. Methodology the simulation of the growth of openness and pragmatism of the
national economy in the global integration processes / B.M. Punko // Science. Bulletin
LOWM and BT them. S. From. Gigicogo. Series «Economic science». - Lviv, 2012. – Vol.
14, No. 2 (52). – Part 4. – P. 100 – 116. Sciences. magazine «Strategy of development of
Ukraine (economy, sociology, law)». - K.: NAU, 2012. – No. 1. – S. 199-210.
7. Punko B.M. Theoretical-methodological and applied basics of marketing policy in foreign
trade activities / B.M. Punko // Strategy of development of Ukraine (economy, sociology,
law): of Sciences. Sib. – K.: NAU, 2012. – No. 2. - P. 185 - 191.
8. Statistical publication «Ukraine – 1996» // Responsible for the release of p. P. Makarov. State Statistics Committee Of Ukraine. - Kyiv, 1997.
9. The statistical booklet «Ukraine – 2001» // Responsible for the release of p. P. Makarov. State Statistics Committee Of Ukraine. - Kiev, 2002.
10. The statistical booklet «Ukraine – 2006» // Responsible for the release of p. P. Makarov. State Statistics Committee Of Ukraine. - Kyiv, 2007.
11. The statistical booklet «Ukraine – 2011» // Responsible for the release of p. P. Makarov. State Statistics Committee Of Ukraine. - Kyiv, 2012.
12. The statistical booklet «Ukraine – 2012» // Responsible for the release of p. P. Makarov. State Statistics Committee Of Ukraine. - Kyiv, 2013.
14. Internetresource: access Mode / https://focus.ua/money.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

89

УДК [005.21:658]-029:33-045.5(045)
JEL Classification: L19
Роженко О.В.
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Роженко О.В.
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
Rozhenko O.V.
Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
BUSINESS STRATEGIC MANAGEMENT ON THE BASIS OF ITS
ECONOMIC SECURITY ENSURANCE
Досліджено теоретичні аспекти стратегічного управління підприємства на основі
забезпечення його економічної безпеки. Розглянуто особливості та визначено ознаки типів стратегії
управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки. Виділено її стратегічні
альтернативи. Побудовано матрицю визначення стратегії управління підприємством на основі
забезпечення його економічної безпеки. Запропоновано науково-методичний підхід до вибору
стратегії управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки.
Ключові слова: стратегія, економічна безпека, підприємство, стратегічні альтернативи,
матриця.
Исследованы теоретические аспекты стратегического управления предприятия на основе
обеспечения его экономической безопасности. Рассмотрены особенности и определены признаки
типов стратегии управления предприятием на основе обеспечения его экономической безопасности.
Выделены ее стратегические альтернативы. Построена матрица определения стратегии
управления предприятием на основе обеспечения его экономической безопасности. Предложен
научно-методический подход к выбору стратегии управления предприятием на основе обеспечения
его экономической безопасности.
Ключевые слова: стратегия, экономическая безопасность, предприятие, стратегические
альтернативы, матрица.
In the article were investigated the theoretical aspects of the strategic business management on the
basis of its economic security ensurance. Examines peculiarities and certain signs of the business
management on the basis of its economic security ensurance strategy types. It strategic alternatives is
highlighted. A matrix for defining the strategy of business management on the basis of its economic security
ensurance is developed. A scientific and methodical approach to strategy selection the business management
on the basis of its economic security ensurance is suggested.
Key words: strategy, economic security, business, strategic alternatives, matrix.

Постановка проблеми. В сучасних динамічних умовах господарювання
використання механізмів управління на основі забезпечення економічної
безпеки підприємства – обов’язкова умова виживання та розвитку. Як
першочергова необхідність, економічна безпека підприємства має бути
обґрунтована з точки зору стратегічного управління, тобто, для ефективного
управління підприємством сьогодні першочерговим є забезпечення економічної
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безпеки підприємства, для чого важливою проблемою є розробка стратегії, як
головного орієнтиру в цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділеною проблемою
займались багато науковців, а саме: Геєць В.М., Дмитрук Є.В., Кравчук П.Я.,
Линник О.І., Фальченко О.О., Черевко О.В., Кочевой M.M., Отенко І.П. та
багато інших.
Зокрема, цікавий підхід пропонує Кравчук П.Я. [3], в рамках якого
виділено три стратегії: договірна, матрична, комплексна. Різновекторність
запропонованих стратегій потребує громіздкого обґрунтування, що не завжди
зручно в застосуванні на практиці господарювання підприємства.
Кочевой М.М. у своїй роботі [8, с.89] зазначає, що політика безпечного
економічного розвитку підприємства передбачає стратегію забезпечення умов,
факторів, дій по досягненню цілей розвитку суб’єкта господарювання на основі
превентивних заходів.
Група авторів на чолі з Геєць В.М. в [1] пропонує такі три типи стратегії
фінансово-економічної безпеки підприємства: раптового реагування на загрози;
прогнозування небезпек та загроз; відшкодування завданих збитків. У даному
підході послідовно викладено типи стратегій, але він не враховує всі
характеристики поняття «економічна безпека підприємства», сенс
запропонованих стратегій у даному підході полягає тільки в роботі з загрозами
– усунення, запобігання, компенсація, але економічна безпека ширша за
загрози.
Дмитруком Є.В. запропоновані в роботі [2,с.359] стратегії у вигляді
матриці «Економічна безпека підприємства – репутація підприємства». Даний
підхід не розкриває змістовне навантаження економічної безпеки та не дозволяє
виконувати всіх її функцій як системи.
Линник О.І. виділяє такі типи стратегій економічної безпеки
підприємства [4, с.165]: орієнтовані на усунення існуючих або запобігання
виникненню можливих загроз економічній безпеці; націлені на запобігання
збитку від впливу існуючих або можливих загроз економічній безпеці;
спрямовані на компенсацію збитку в результаті дії загроз економічній безпеці.
Цей підхід теж є дуже цікавим, але обмеженим за функціональністю.
Черевко О.В. в роботі [7] виділяє такі стратегії фінансово-економічної
безпеки: забезпечення росту прибутковості його власного капіталу; формування
фінансово-економічних ресурсів; фінансово-економічної стабільності; безпеки
інвестиційної діяльності; нейтралізації фінансово-економічних ризиків; безпеки
інноваційної діяльності; захисту його конкурентної позиції; антикризова
стратегія. Перелік названих типів стратегій є широким, але не
взаємопов’язаним та логічно не цілісним.
Отенко І.П. в науковому труді [9, с. 206] найважливішими факторами
економічної безпеки підприємства, як основи його стратегічного управління та
розвитку виділяють: достатню ступінь адаптивності, гнучкість і здатність
маневрувати, ефективність використання економічних ресурсів, мобільність
економічної системи.
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Фальченко О.О. вважає [6, с. 159] що забезпечення економічної безпеки
підприємства - це комплексна дія на потенційні і реальні загрози. Але, знову
спостерігається обмеження «радіусу дії» питомої наукової категорії
«економічна безпека підприємства».
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак
більшість запропонованих підходів до розробки стратегії управління
підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки, які висвітлені
в наукових колах, не достатньо розкривають її функціональність та
концептуальні засади, що потребує подальшого вдосконалення. Таким чином, є
необхідність розробки комплексного, більш змістовного та універсального
підходу до стратегічного управління підприємством на основі забезпечення
його економічної безпеки.
Метою дослідження є удосконалення процесу вибору стратегії
управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки.
Для досягнення поставленої мети, в даній статті вирішено наступні завдання:
надано основні характеристики та визначено ознаки типів стратегії управління
підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки; виділено її
стратегічні альтернативи; запропоновано методичний інструментарій для
вибору стратегії управління підприємством на основі забезпечення його
економічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Економічна безпека підприємства займає
важливе місце в процесі ефективного управління ним, тому є невід'ємною
ланкою його стратегічного управління, в залежності від цілей господарювання,
засобів і можливостей їх досягнення, умов господарювання та конкурентного
середовища.
Виходячи з сутності поняття «економічна безпека підприємства» та
відповідних суджень [5, с.54], сформульовано: концепція безпеки єдина та
комплексна, її складено в ланцюжок – захист, стабільність, розвиток. За
кожною з його ланок визначено ознаки стратегії та орієнтири діяльності
підприємства. Враховуючи вище викладене, пропонується комплексний підхід
до формування стратегії управління економічною безпекою підприємства
(рис.1).
Визначення того чи іншого типу стратегії управління економічною
безпекою підприємства ґрунтується на взаємозв’язку існуючого (фактичного)
рівня економічної безпеки підприємства (що приймає значення від 0 до 1, що
має градацію на п’ять інтервалів) [13, с.235] та темпів його змін у
досліджуваний період (тобто, зміна лінгвістичного значення інтегрального
показника економічної безпеки, яка має три напрямки: зниження, стабільність і
зростання).
Таким чином, сформовано стратегічне поле 3 х 5, яке дозволяє більш
детально розробити та описати стратегію управління економічною безпекою
підприємства задля її забезпечення. Згідно змістовної сутності типів стратегій
(рис. 2).
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Типи стратегій управління підприємством на основі забезпечення
його економічної безпеки
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Рис. 1. Типи стратегій управління підприємством на основі забезпечення
його економічної безпеки за комплексним підходом (розробка автора)
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Рис. 2. Матриця вибору стратегій управління підприємством на основі
забезпечення його економічної безпеки (розробка автора)
Дане стратегічне поле розбито на чотири зони:
1) зона A – виживання, характеризується критичним, низьким та середнім
рівнем економічної безпеки підприємства, що має негативну динаміку;
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2) зона B – існування, «зайняла» квадранти нормального й високого
рівнів, що зменшуються, та критичного, низького, середнього, що зберігають
відносну стабільність;
3) зона C – обмеженого зростання – це зона критичного, низького,
середнього рівнів, але з тенденцією зростання;
4) зона D – зростання реалізується через нормальний та високий рівні
інтегрального показника економічної безпеки підприємства, які відносно
стабільні або зростають.
При виборі того чи іншого типу стратегії економічної безпеки
підприємства необхідно враховувати зазначені концептуальні аспекти питомої
категорії, що систематизує елементи економічної безпеки підприємства та
робить механізм її забезпечення дієвим. Комплексний підхід до формування
стратегії економічної безпеки підприємства – це реалізація необхідності
формування нової політики управління підприємством. Одним з проміжних
етапів стратегічного планування є розробка стратегічних альтернатив, набір
яких запропоновано на рис. 3.

Рис. 3. Набір стратегічних альтернатив управління підприємством на
основі забезпечення його економічної безпеки (розробка автора)
Матриця вибору стратегій управління економічною безпекою
підприємства, в розрізі кожної з чотирьох зон та за кожним квадрантом,
характеризується відповідною стратегічною альтернативою. Перша зона –
найбільш проблемна, для неї характерні три стратегічні альтернативи: стратегія
направлення на радикальні зміни, стратегія «випереджувального удару» та
імітаційна стратегія. Друга зона, для якої характерні стратегії: самозбереження,
очікування, оптимізації витрат, пошуку ринкової ніші, цінового лідерства.
Третя зона – з найнижчими оцінками рівнів економічної безпеки
підприємствами, але зростаючими, якій характерні стратегії: диференціації,
якості, підтримки найбільш можливого рівня економічної безпеки.

94

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 3

Таблиця 1
Характеристика стратегічних альтернатив управління економічною
безпекою підприємства
Квадрант

Характеристика

Рекомендації

А.1

Послідовна зміна політику
підприємством взагалі

А.2

Захист існуючих позицій на ринку, Повніше
використання
виробничих
закріплення позитивного іміджу підприємства потужностей, вигідного геог-рафічного
у споживачів
положення,
підвищення
динаміки
функціонування
Копіювання
способів
господарювання конкурентів

А.3

управління Збір відомостей про можливих партнерів
і конкурентів

і

методів Виявлення
успіху
та
конкурентів,
опанування
стратегією за наявних ресурсів

невдачі
даною

В.1

Прагнення зберегти себе як ціле, спрямування Економія і раціональне використання
на зниження впливу життєвих циклів на стан ресурсів; розширення сфери діяльності,
і життєвий цикл підприємства
збереження організаційної стійкості

В.2

Спостереження
за
середовищем Оцінка
власних
можливостей,
господарювання, збір інформації, визначення нарощування
прибутковості
та
перспектив
економічного потенціалу
Виявлення витрат з найнижчою віддачею

В.3

та

Контроль за витратами в розрізі окремих
статей

В.4

Пошук вертикальної
ринкової ніші

горизонтальної Збільшення частки ринку підприємства

В.5

Встановлення ціни на нові вироби в Встановлення цін за аналогією з цінами
відповідності з рівнем цін провідних провідних компаній галузі та регіону
компаній на ринку та в регіоні

С.1

Здійснення підприємством удосконалення Проведення детального аналізу «ціна –
асортиментної політики, не змінюючи якість», виключення з асортименту
виробничих потужностей
позицій, які не працюють на віддачу

С.2

Нарощування характеристик якості продукції, Досягнення позиції лідера за рахунок
виконання замовлення, взаємодії
профілів якості

С.3

Встановлення
орієнтирів
діяльності Показники діяльності не достатньо
підприємства
«від
досягнутого»,
з високі, але необхідності в змінах немає
урахуванням змін

D.1

Постановка мети отримати прибутковість, Формування системи моніторингу для
вище середньої
постійного визначення можливостей

D.2

Виконує функції смислової складової, Узгодженість всіх елементів системи
можливість робити унікальними звичайні економічної безпеки підприємства
об’єкти управління

D.3

Передбачення ефективності ринку

D.4

Повноцінна та гармонійна робота системи Підтримка існуючої стратегії управління
економічної безпеки підприємства
економічною безпекою підприємства

Відсутність
заходів

необхідності

в

розробці

*

– згідно умовним позначенням на рис. 3
(розробка автора)
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Четверта зона розкривається через такі альтернативні стратегії: активна,
креативна, пасивна та продукування прибутку, характеристика яких наведена в
таблиці 1.
Запропонована методика дозволяє визначити альтернативний напрям
руху підприємства по стратегічному полі. Стратегічна траєкторія подальшого
руху підприємств приймає Г-образну форму, виключно у наступній
послідовності: з початку – по осі У вгору, потім – по осі Х вправо. Рух в іншому
напрямку не призведе до досягнення найвищих результатів.
Матриця вибору стратегій управління економічною безпекою
підприємства має певні переваги, тому що в її основі полягає покрокове
зміцнення економічної безпеки підприємства шляхом поступового переходу з
одного квадранту в другий. Дана методика є постійно діючою, дає можливість
регулярно поліпшувати стан економічної безпеки підприємства при дотриманні
всіх визначених параметрів та при безперервному її використанні.
Висновки. Таким чином, запропоновані в статті ознаки типів стратегії та
стратегічних альтернатив управління економічною безпекою підприємства,
інструментарій вибору стратегії управління підприємством на основі
забезпечення його економічної безпеки формуються, виходячи з точки зору
концептуальних засад його управління та дозволяють підприємствам усебічно
розвиватися в заданому напрямку та досягати цілей. Перспектива подальших
досліджень полягає в розробці організаційно-методичного інструментарію
забезпечення економічної безпеки підприємства.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
PERSONNEL TRAINING AS THE BASIS FOR FORMATION OF LABOUR
POTENTIAL ENTERPRISE
Розглянуто основні форми професійного навчання (професійна підготовка,
перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників). Визначено мету та головні
завданнями підвищення кваліфікації персоналу підприємств. Виділено форми підвищення
кваліфікації персоналу: внутрішня і зовнішня; організована і неорганізована; професійна чи
проблемно-орієнтована; заснована на стандартних чи спеціальних програмах; призначена
для цільових груп чи для всього персоналу. Окреслено етапи програми підвищення
кваліфікації персоналу підприємств.
Ключові слова: персонал, трудовий потенціал, професійне навчання персоналу,
підвищення кваліфікації, форми, методи, програма підвищення кваліфікації.
Рассмотрены основные формы профессионального обучения (профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников). Определены цели и
главные задачами повышения квалификации персонала предприятий. Выделены формы
повышения квалификации персонала: внутренняя и внешняя; организована и
неорганизованная; профессиональная или проблемно-ориентированный; основана на
стандартных или специальных программах; предназначена для целевых групп или для всего
персонала. Определены этапы программы повышения квалификации персонала
предприятий.
Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, профессиональное обучение
персонала, повышение квалификации, формы, методы, программа повышения квалификации.
The main forms of vocational training (training, retraining and advanced training of
employees). Defined purpose and the main task of training personnel. Highlight forms of staff
training, internal and external; organized and unorganized; professional or problem-oriented;
based on standard or special programs; designed for target groups or to the entire staff. Steps
outlined training programs personnel.
Key words: personnel, employment potential, training of personnel, training, forms,
methods, software training.

Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності персоналу
є процесом, до якого повинні прагнути і самі працівники, і організація, в якій
вони працюють. Розвиток навиків і кваліфікації, набуття досвіду роботи
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відбувається об’єктивно і змінити можна тільки термін перебігу цього процесу.
Тому для підвищення конкурентоздатності працівник повинен прагнути
розширювати свої знання і кваліфікацію як у цій сфері діяльності, так і в інших
сферах. Основну роль у розвитку конкурентоспроможності персоналу
споконвічно відіграє навчання персоналу, тому що воно є джерелом
підвищення рівня професійної компетентності працівника, способом
прискорення адаптації співробітників до роботи в організації й методом
забезпечення більш глибокого розуміння ними стратегічних цілей і
організаційної культури підприємства. Все це безпосередньо впливає на
підвищення їх індивідуального рівня конкурентоспроможності [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам, пов’язаним з
навчанням та підвищенням кваліфікації персоналу на виробництві у контексті
формування людського капіталу, підвищення якості трудового потенціалу та
реалізації концепції навчання упродовж всього життя присвячені наукові праці
багатьох вчених. Вагомим є внесок у дослідження цієї проблематики багатьох
вітчизняних вчених-економістів, і передусім, В. Антонюк, С. Бандура,
А. Бутенко, Д. Богині, О. Грішнової, М. Долішнього, Г. Завіновської, А. Зленко,
Є Качан, А. Колота, Т. Кір’ян, М. Костюк, О. М. Кузнєцової, Н. Лук’янченко,
Л. Лісогор, Д. Мірошніченко, В. Петюха, В. Покрищука, В. Радкевич,
В. Савченка, М. Семикіної, І. Сенченко, Л. Шаульської та ін. Віддаючи належне
виконаним дослідженням, маємо зазначити, що масштаби і глибина наукових
досліджень цієї проблематики все ще не відповідають потребам сьогодення.
Формулювання мети статті. Метою статті є проведення аналізу та
визначення ролі підвищення кваліфікації персоналу як основи ефективного
формування та використання трудового потенціалу промислових підприємств.
Результати дослідження. Необхідним елементом розвитку персоналу,
його потенціалу, а відповідно важливим інструментом ефективного управління
підприємством в цілому є система професійного навчання. Тобто, метою
підготовки персоналу є підвищення конкурентоспроможності трудового
потенціалу працівників. Кожна особа володіє значним потенціалом особистого
та професійного зростання, у зв’язку з подорожчанням людських ресурсів
постає важливе питання про застосування цього потенціалу [2, с. 17].
Професійне навчання персоналу – це систематичний процес формування
у працівників підприємства теоретичних знань, умінь та практичних навичок,
необхідних для виконання роботи [3]. Професійне навчання персоналу у
ринкових умовах повинно мати безупинний характер і проводитися протягом
усієї трудової діяльності.
Метою професійного навчання є подолання розбіжностей між бажаними
та існуючими профілями компетенцій і компетентностей окремих працівників
та їх груп. Основними формами професійного навчання є: професійна
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників [4, с. 43].
Первинна професійна підготовка працівників передбачає здобуття
професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робочої професії або
спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації,
необхідний для продуктивної трудової діяльності на підприємстві.
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Перепідготовка забезпечує професійно-технічне або вище навчання,
спрямоване на оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або
спеціалістами з вищою освітою, які вже здобули первинну професійну
підготовку в професійно-технічних або вищих навчальних закладах. Так, у
процесі науково-технічного і соціального прогресу базова освіта спеціаліста у
певних випадках потребує зміни. Відповідні навчальні заклади здійснюють
перепідготовку керівників і спеціалістів, щоб вони оволоділи новою
спеціальністю [5].
На нашу думку, в умовах розвитку ринкової економіки найбільш
ефективною формою професійного навчання є підвищення кваліфікації
працівників підприємств, що сприяє розширенню професійних знань, умінь і
навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг, можливостей якісного
виконання та оволодіння новими функціональними обов’язками [6].
Метою підвищення кваліфікації працівників визначають – підвищення
якості професійного складу працівників підприємства, організації, установи,
підприємства, формування в них високого професіоналізму, майстерності,
сучасного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах і
забезпечувати на цій основі високу продуктивну працю й ефективну зайнятість
[7, с.44].
Головними завданнями підвищення кваліфікації є: забезпечення
ефективного виконання нових завдань; підвищення гнучкості управління і
придатності до інновацій; просування по посаді або в горизонтальному
переміщенні; освоєння нових професій; підвищення розряду і адаптація
працівників до нової техніки та технології [8].
Підвищення кваліфікації працівників передбачає регулярне, не рідше
одного разу на п'ять років, підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців і
оперативних працівників організації чи фірми. Така форма навчання полягає у
підвищенні загальної кваліфікації працівників (направлення на навчання
працівників, які працюють на посадах, що вимагають вищого порівняно з
наявним у них освітньо-професійного рівня) і підвищенні кваліфікації для
удосконалення ступеня компетентності працівників. Адже, потреба у
додатковій професійній освіті виникає за необхідної відповідності професій,
неповної відповідності спеціальності за дипломом вимогам посади з метою
розширення професійної майстерності тощо [9].
Розвиток системи підвищення кваліфікації працівників стримують такі
фактори, як: низький ступінь відповідальності роботодавців за рівень
професіоналізму та кваліфікації працівників, небажання витрачати на це кошти;
економічна
неспроможність
підприємств
забезпечувати
підвищення
кваліфікації працівників відповідно до потреб сучасного виробництва; низька
мотивація працівників до підвищення свого професійного рівня, відсутність
системи стимулювання професійного просування по службі [6].
Підвищення
кваліфікації
кадрів
комплексне
за
охопленням,
диференційоване по окремих категоріях працівників, неперервне, орієнтоване
на перспективні професії. Виділяють такі форми підвищення кваліфікації [8]:
- внутрішня (у рамках організації) і зовнішня (у навчальних закладах,
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спеціальних центрах). Внутрішня може здійснюватися на робочому місці і поза
ним. Вона краще враховує потреби організації, стимулює персонал, формує
його дух, вимагає невеликих затрат, легше контролюється, але при малому
числі працівників вимагає більших затрат;
- організована і неорганізована (самоосвіта). В останньому випадку може
створюватися так звана група саморозвитку, коли люди об'єднуються для
спільного аналізу проблем, розгляду можливих способів самовдосконалення,
особистого розвитку, взаємної підтримки;
- професійна чи проблемно-орієнтована (за потребою); спрямована на
відпрацьовування необхідної організації поведінки;
- заснована на стандартних чи спеціальних (загальних і конкретних)
програмах;
- призначена для цільових груп (керівників і фахівців) чи для всього
персоналу.
Підвищення кваліфікації працівників може здійснюватися в
індивідуальній і курсовій формах. Індивідуальна форма підвищення
кваліфікації реалізується шляхом заочного, очно-заочного і дистанційного
навчання у вищих закладах освіти; систематичного самостійного вивчення
певних питань за індивідуальним планом, затвердженим безпосереднім
керівником працівника і під його контролем; навчання у закладах з підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів; підготовки кандидатських і докторських
дисертацій, написання монографій з актуальних для організації тем.
Курсове підвищення кваліфікації здійснюється у межах системи
професійно-економічного всеобучу (постійно діючі семінари, школи
економічних знань, періодичні курси). Під час курсового навчання працівники
одержують теоретичні і практичні знання згідно з робочими навчальними
планами, затверджуваними радами з професійно-економічного навчання [8].
При визначенні потреби в навчанні необхідно проаналізувати показники
роботи кожного працівника. До методів визначення потреби в підвищенні
кваліфікації можна віднести: заявки керівників; пропозиції працівників;
атестація персоналу; аналіз результатів роботи працівників; аналіз посадових
інструкцій; експертна оцінка незалежного консультанта; психологічна оцінка.
Переваги та недоліки визначених методів представлені в табл. 1.
Необхідність підвищення кваліфікації повинна бути виражена
конкретними програмами. Сучасні програми підвищення кваліфікації ставлять
за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно
проблеми, працювати командою. Вони дають знання, що виходять за межі
посади і формують бажання вчитись.
Програми підвищення кваліфікації можуть бути класифіковані залежно
від цільових груп і конкретних освітніх заходів. При цьому існують певні
розбіжності у програмах підвищення кваліфікації для головних керівників
підприємства, для технічних спеціалістів та спеціалістів збуту продукції, для
майстрів, підростаючих керівних кадрів і для працівників, у яких немає ніяких
обмежень та які можуть бути орієнтовані і на відкриті програми освіти [10, с.
93].
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Таблиця 1
Переваги і недоліки методів визначення потреби в підвищенні кваліфікації
на машинобудівному підприємстві [2]
Метод

Переваги

Недоліки
Керівникам, що подають заявку,
можуть бути властиві:
суб'єктивізм;
орієнтація
на
короткострокові цілі; відсутність
професійних навичок.
Працівникам, що подають заявку,
можуть бути властиві: недостатнє
знання цілей і стратегії компанії;
формалізм і скептицизм.
Існує небезпека задати занадто
загальні критерії й одержати занадто
загальні оцінки.

Заявки
керівників

Добре враховуються особливості конкретних
працівників. Заявка на навчання відбиває реальні
потреби підприємства. Низькі витрати.

Пропозиції
працівників

Ураховуються побажання самих працівників на
основі: знання власних достоїнств і недоліків;
знання власних інтересів; бачення розвитку
особистої кар'єри.

Атестація
персоналу

Керівники мають можливість оцінити потенціал
кожного підлеглого. Регулярність процесу.

Аналіз
результатів
роботи
працівників
Аналіз
посадових
інструкцій
Експертна
оцінка
незалежного
консультанта

Забезпечуються: наочність і конкретність оцінок;
зв'язок навчання із цілями й стратегією компанії.
Підвищується
мотивація
працівників
до
ефективної праці

Неможливо
персоналу.

Існує можливість оцінки відповідності вимог
професійним якостям працівника.

Важко оцінити, яку роботу працівник
виконуватиме в майбутньому.

Консультант дає оцінку на основі:
глибокого розуміння цілей і стратегії навчання;
спеціальних професійних знань і досвіду.

Запас знань консультанта про компанії
обмежений.

Забезпечуються:
зв'язок навчання із цілями й стратегією
підприємства; безпосередня оцінка якостей
конкретних працівників; висока точність оцінки
потенціалу працівників;
індивідуальний підхід до працівників.

Високі витрати. Не всі працівники
легко
погоджуються
пройти
тестування й брати участь у тренінгах.

Психологічна
оцінка

застосувати

до

топ-

Прийняття проблеми, рішення якої
можливе завдяки підвищенню
кваліфікації
Зовнішні
умови
трудової
діяльності, в
особливості
матеріальні і
соціальні
параметри

Робота над проблемою:
- пошук інформації;
- гіпотези вирішення проблеми;
- можливості підвищення кваліфікації;
- прогноз наслідків (з урахуванням
особистих цілей і цінностей)

Досвід
(система
цінностей,
мотиви,
знання)

Ставлення до підвищенню кваліфікації

Рис. 1. Модель аналізу рішень у сфері підвищення кваліфікації [12]
При добровільному прийнятті рішення про участь у програмі підвищення
кваліфікації особливо важливе значення мають наступні три аспекти (рис. 1):
1. Сприйняття проблеми, особливо визначення цілей підвищення
кваліфікації.
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2. Робота над проблемою, особливо пошук інформації та оцінка
очікуваних наслідків.
3. Фактичне ставлення до проблеми підвищення кваліфікації [11].
Для реалізації працівниками своїх планів розвитку підприємство
розробляє програми підвищення кваліфікації працівників, які складаються з
наступних етапів: визначення суб’єктів, які потребують навчання; формування
завдань навчання; визначення потреби в підвищенні кваліфікації; визначення
суб’єкту, який проводитиме навчання; визначення періоду навчання; остаточне
визначення місця проведення навчання; визначення змісту навчальної
програми; визначення методів навчання; отримання результатів; висновки про
відповідність здобутих компетенцій вимогам посади (рис. 2).
1 етап

Визначення суб’єктів, які потребують
навчання

З’ясовується, кого й чому необхідно навчати,
що виграє підприємство завдяки підвищенню
рівня їхніх знань

4 етап

Визначення суб’єкту, який
проводитиме навчання

Це може бути досвідчений працівник
підприємства, запрошений тренер або навчальне
підприємство, куди будуть відправленні на
навчання працівники

5 етап

Визначення періоду навчання

Тривалість навчання залежить від завдань, які
постають перед ним, сфери діяльності та рівня
кваліфікації суб’єкту, який проходить навчання,
його місця в посадовій ієрархії

8 етап

Визначення методів навчання

Фіксуються методи, які доцільно застосовувати в
процесі навчання та які матимуть найбільший
ефект

9 етап

Отримання результатів

Закріплення знань і подальший розвиток

2 етап

Формулювання завдань навчання

Завдання визначаються у зв’язку зі змістом
роботи працівників і відповідно до того, яке
загальне завдання вирішує підприємство на
даному етапі свого розвитку

3 етап

Визначення потреби в підвищенні
кваліфікації

З’ясовується наскільки працівники готові для
навчання, яку програму найкраще
запропонувати тій або іншій групі
працівників окремим людям

6 етап

Остаточне визначення місця
проведення навчання

Уточнюються необхідні умови, важливі аспекти.
Рішення узгоджуються з керівництвом

7 етап

Визначення змісту навчальної
програми

З’ясовуються структура та наповнення
навчальних модулів, тем, питань, завдань, які
будуть розглянуті та вирішенні в результаті

10 етап

Висновки про відповідність здобутих
компетенцій вимогам посади

Результати навчання піддаються аналізу й
оцінці

Рис. 2. Етапи програми підвищення кваліфікації персоналу підприємств
Успішна реалізація програм професійного розвитку персоналу позитивно
позначається на підвищенні їх конкурентоспроможності на внутрішньому та
зовнішньому
ринках.
Зокрема,
на
внутрішньому
ринку
праці
конкурентоспроможність персоналу визначається, насамперед, наявністю
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творчих здібностей, спеціальності, освіти, рівня кваліфікації, володінням
суміжними професіями, здатністю до освоєння нових знань, економікоправовою інформованістю, ініціативністю, неординарністю у прийнятті рішень,
прагненням до підтримки трудової дисципліни в колективі, мобільністю тощо;
на зовнішньому ринку праці – це здатність до виконання трудових функцій на
рівні міжнародних стандартів; знання мови країни, працевлаштування тощо
[13].
При організації підвищення кваліфікації персоналу підприємства
здійснюється наступні заходи:
1. Виявлення потреби у підвищення кваліфікації працівників за
допомогою аналізу і зіставлення знань, умінь і навичок, якими володіє
персонал, а також, які необхідні для здійснення мети підприємства.
2. Розробка програми підвищення кваліфікації, який включає наступні дії:
складання програми підвищення кваліфікації, зміст якої визначається метою,
що відображає потреби в професійному навчанні працівників, а також
характеристиками потенційних учнів; вибір викладачів, тобто своїх або
запрошених зі сторони; вибір методів і форм навчання, аналізуючи переваги і
витрати; визначення термінів навчання; розробка критеріїв оцінки ефективності
навчання; розподіл витрат на навчання. Підсумком планування є готова,
затверджена вищим керівництвом детальна програма підвищення кваліфікації
працівників підприємства.
3. Реалізація програми підвищення кваліфікації, яка передбачає
безпосередню підготовку, організацію і проведення підвищення кваліфікації.
Особливістю цього етапу є виявлення недоліків наявних планів, що при
системній роботі дозволить уникнути проблем у майбутньому.
4. Оцінювання ефективності підвищення кваліфікації. Основна задача
оцінки – зрозуміти, чи повною мірою працівники використовують знання і
навички, які вони отримали в результаті підвищення кваліфікації [14].
Висновки та пропозиції. Отже, підвищення кваліфікації персоналу є
необхідною складовою розвитку та вдосконалення конкурентоспроможного
трудового потенціалу підприємства. Завдяки підвищенню кваліфікації
підприємство наповнюється новими знаннями, які сприяють знаходженню
принципово нових рішень проблем або значно їх полегшують. Професійний
розвиток персоналу підприємств має ґрунтуватися на реалізації програм
підготовки та підвищення його кваліфікації з метою розширення меж
професійної компетентності й мобільності, зростання продуктивності праці й
заробітної плати, а також збільшення економічних показників підприємств,
повноцінного саморозвитку і самореалізації в обраному виді трудової
діяльності.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ
СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
THE CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STRATEGIC FINANCIAL
ANALYSIS METHODOLOGY DEVELOPMENT
У статті здійснено теоретичне узагальнення та систематизацію концептуальних
підходів до методики стратегічного фінансового аналізу. Розроблено класифікацію
методичних підходів до стратегічного фінансового аналізу, визначено взаємозв’язки та
залежності між окремими підходами. Доведено необхідність розвитку методики
стратегічного фінансового аналізу в умовах ризику та невизначеності. Запропоновано
модель стратегічного фінансового аналізу на підґрунті системного комплексного підходу з
урахуванням ризику при розробці фінансової стратегії.
Ключові слова: методика, ризик, стратегічний фінансовий аналіз, фінансова
стратегія, фінансовий потенціал.
В статье осуществлено теоретическое обобщение и систематизацию
концептуальных подходов к методике стратегического финансового анализа. Разработана
классификация методических подходов к стратегическому финансовому анализу,
определены взаимосвязи и зависимости между отдельными подходами. Доказана
необходимость развития методики стратегического финансового анализа в условиях риска
и неопределенности. Предложена модель стратегического финансового анализа на основе
системного комплексного подхода с учетом риска при разработке финансовой стратегии.
Ключевые слова: методика, риск, стратегический финансовый анализ, финансовая
стратегия, финансовый потенциал.
The theoretical generalization and systematization of conceptual approaches to strategic
financial analysis methodology is performed in the article. The classification of methodological
approaches to strategic financial analysis is developed, the relationships and dependences among
different approaches are determined. The necessity of strategic financial analysis methodology
development is proved in the condition of risk and uncertainty. The model of strategic financial
analysis is suggested on the basis of the systemic complex approach, taking into account the risk in
financial strategy formulation.
Keywords: methodology, strategic financial analysis, financial strategy, financial potential.

Постановка проблеми. Сукупність способів, які забезпечують найбільш
доцільну обробку аналітичної інформації формують методику аналізу.
Побудова методики стратегічного фінансового аналізу цілком залежить від
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його мети, характеру об’єктів дослідження та функціональних зв’язків між
елементами, що їх утворюють. Адже, ціль аналізу з одного боку регламентує
бажаний результат, а з іншого – вибір засобів його дослідження. Чим глибше
аналітик проникає у сутність досліджуваних явищ, тим точніші методи
дослідження йому потрібні. Засоби досягнення мети можуть бути різними, вони
цілком залежать від характеру об’єкта, ступеня його відхилення від
регламентованого рівня (траєкторія руху до досягнення мети). Знання способів
аналітичної обробки дозволить надати їм відповідну організацію для
досягнення мети і раціонально їх використовувати [8, с. 112-113].
Тому виникає об’єктивна необхідність систематизації наукових поглядів
стосовно методики стратегічного фінансового аналізу на підґрунті різних
концепцій та розробки комплексної моделі стратегічного фінансового аналізу
підприємств борошномельно-круп’яної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми методики
стратегічного фінансового аналізу розглядаються у працях вітчизняних і
зарубіжних вчених, у тому числі Г. Блакити [2], І.О. Бланка [3], Дж.К. Ван
Хорна [4], Т.М. Ковальчук [9], І. В. Сауха [12], Л.Ф. Сухової [14], С. Росса [15],
Р. Хигинса [16] та ін.
Проте неоднозначне трактування науковцями сутності стратегічного
фінансового аналізу призвело до відсутності консенсусу щодо формулювання
його мети, об’єктів і напрямів, та розбіжностей у його методиках. Зокрема, до
сьогодні не розроблено загальноприйнятої методики стратегічного аналізу,
здатної забезпечити комплексне дослідження такого об’єкта як фінансовий
потенціал підприємства (у науковій літературі розглядаються лише питання
аналізу його формування, функціонування та використання) в умовах
невизначеності та ризику.
Постановка завдання. Мета дослідження – на основі якісного аналізу
існуючих концептуальних підходів до методики стратегічного фінансового
аналізу здійснити їх систематизацію та наукове узагальнення та сформулювати
єдиний науковий підхід до розробки методики стратегічного фінансового
аналізу.
Результати дослідження. Стратегічний фінансовий аналіз як засіб
обґрунтування фінансової стратегії повинен забезпечити підготовку варіантів
управлінських рішень фінансового та нефінансового характеру для найбільш
ефективного використання наявного фінансового потенціалу та його зростання
у перспективі. Критичний аналіз наукової літератури дозволив виділити
наступні методичні підходи його проведення (рис. 1).
Так, за способом представлення взаємозв’язків між факторами, що
визначають рівень фінансового потенціалу та перспективи фінансовогосподарської діяльності виділяються наступні підходи: параметричний,
матричний, структурний, концепція прогнозної фінансової звітності.
Параметричний підхід є результатом розвитку методики фінансового
аналізу в напрямі його стратегічної орієнтації та полягає в оцінці рівня
фінансового потенціалу на підґрунті системи показників або інтегрального
показника фінансового потенціалу. Дослідниками [1; 19] запропоновано
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методику його аналізу на підґрунті розрахунку фінансових коефіцієнтів за
напрямками стратегічного фінансового аналізу.
Методичні підходи до стратегічного фінансового аналізу
За способом представлення
взаємозв’язків між
факторами, що
визначають рівень
фінансового потенціалу та
перспективи фінансовогосподарської діяльності

За способом визначення
фінансового потенціалу

Параметричний
Матричний
Структурний
Концепція похідної фінансової
звітності
Ресурсний
Результативний
На основі грошових потоків
Змішаний

За ступенем врахування
зміни тенденцій і
закономірностей діяльності

За часовою орієнтацією

Статичний
Динамічний

Аналіз досягнутого рівня
фінансового потенціалу та
прибутковості
Аналіз потенційного рівня
фінансового потенціалу та
прибутковості

За рівнем невизначеності
перспективи фінансовогосподарської діяльності

Аналіз в умовах визначеності
Аналіз в умовах ризику
Аналіз в умовах
невизначеності

Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємозв’язків методичних підходів до
проведення стратегічного фінансового аналізу (авторська розробка)
При такому підході для релевантної оцінки наявного та потенційного
стану фінансового потенціалу важливе значення має коректна інтерпретація
фінансових коефіцієнтів, визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей між їх
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блоками, вірна характеристика місця кожного блоку показників у системі
причинно-наслідкових зв’язків господарської діяльності підприємства.
Основним недоліком цього підходу є суперечливість та відокремленість
аналітичних висновків.
Для упорядкування методики аналізу І.В. Саухом [12], П.А. Стецюком
[13], В.М. Хобтою [17] пораджено розробляти моделі рейтингових оцінок на
основі факторів, що характеризуються переліком фінансових коефіцієнтів і їх
значущістю, визначеною на підґрунті експертних оцінок. Використання таких
моделей обмежується конкретними умовами господарювання підприємства та
галузевими особливостями.
Досить поширеним є підхід до оцінки фінансового потенціалу на
підґрунті використання дискримінантних функцій, які характеризують його з
точки зору фінансового благополуччя (неблагополуччя) – моделі ймовірності
банкрутства Е. Альтмана, Р. Ліса, Дж. Таффлера, Г. Спрінгейта, Ж. Конана і М.
Гольдера, Д. Чессера тощо. Використання дискримінантного аналізу вимагає
врахування сучасних реалій господарювання українських підприємств, їх
галузевих особливостей.
В результаті огляду наукової літератури встановлено, що залежно від
системи показників, яка використовується в межах параметричного підходу,
погляди вчених-економістів стосовно визначення фінансового потенціалу
можна розподілити на наступні блоки: ресурсний – ґрунтується на оцінці
фінансового потенціалу виходячи із розміру та структури активів (ресурсів)
підприємства та джерел їх утворення (пріоритетними для аналізу є показники
майнового стану, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості);
результативний, відповідно до якого фінансовий потенціал визначається
здатністю підприємства генерувати чистий прибуток (основні оціночні
показники для аналізу: фінансові результати від різних видів діяльності,
рентабельність продажу та діяльності, показники ділової активності);
визначення фінансового потенціалу на підґрунті грошових потоків (фінансовий
потенціал оцінюється за здатністю підприємства генерувати чистий грошовий
потік на основі аналізу грошових потоків від різних видів діяльності); змішаний
– є синтезом ресурсного та результативного підходів: рівень досягнутого
фінансового потенціалу визначається на основі комплексного врахування рівня
та структури активів, джерел їх утворення та показників ефективності
діяльності підприємства.
При обґрунтуванні методики стратегічного фінансового аналізу
необхідно враховувати, що хоча між фінансовим потенціалом та результатами
господарської діяльності існують реальні причинно-наслідкові зв’язки та
залежності, вони не є тотожними поняттями. Тому не доцільно здійснювати
оцінку фінансового потенціалу лише на основі аналізу прибутку (збитку) чи
грошових потоків підприємства від різних видів діяльності. Оскільки
фінансовий потенціал є складним комплексним поняттям його адекватна оцінка
повинна здійснюватися на підґрунті усестороннього врахування показників за
напрями стратегічного фінансового аналізу. Кожен із блоків показників
характеризує відповідну складову фінансового потенціалу (ресурси, капітал,
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мобільність, ефективність, ризик). Тому виникає об’єктивна необхідність
синтезу та доповнення існуючих підходів до оцінки фінансового потенціалу
шляхом розробки методики його аналізу на основі системного комплексного
підходу.
У межах концепції стратегічного аналізу фінансовий потенціал
підприємства розглядається як відкрита система, успішність та ефективність
розвитку якої визначається не лише внутрішніми, але й зовнішніми факторами.
Проведення стратегічного аналізу тенденцій і закономірностей зовнішнього
середовища, які впливають на фінансовий потенціал, у нерозривному зв’язку із
внутрішніми факторами фінансово-господарської діяльності здійснюється на
підґрунті матричних методів. Можна виділити дві альтернативні точки зору
щодо застосування матричних методів для потреб стратегічного фінансового
аналізу: використання та розвиток класичних матриць стратегічного аналізу
(матриці SWOT, BCG, ADL/LC, PESTEL тощо) з метою розробки фінансової
стратегії [3; 6]; розробка специфічних матриць стратегічного фінансового
аналізу, які дозволяють здійснити оцінку фінансового потенціалу підприємства
та на цій основі обрати варіант пропонованої фінансової стратегії [2; 7].
Хоча досить часто матричні методи розглядаються у якості самостійних
елементів методики стратегічного фінансового аналізу, вони базуються на
використанні результатів оцінки фінансового потенціалу на підґрунті
параметричного підходу для визначення фінансової позиції підприємства
залежно від рівня останнього та закономірностей, що існують у зовнішньому
середовищі.
Параметричний та матричні підходи дозволяють здійснити оцінку
досягнутого рівня фінансового потенціалу, який є вихідною точкою для
визначення стратегічних цілей розвитку підприємства. Проте розробка
фінансової стратегії як засобу досягнення поставлених цілей повинна
ґрунтуватися не лише на тенденціях внутрішнього та зовнішнього середовища,
які існували у минулому, але й динамічному моделюванні їх змін у
майбутньому. Моделювання потенційного рівня фінансового потенціалу та
фінансових результатів дозволяє оцінити досяжність поставлених стратегічних
цілей та здійснити їх коригування у разі необхідності. Прогнозування
фінансових результатів та зміни (нарощення або скорочення) фінансового
потенціалу здійснюється на підґрунті структурного підходу та концепції
похідної фінансової звітності.
Структурний підхід до методики стратегічного фінансового аналізу
передбачає збалансування стратегічних цілей стосовно обсягів продажів,
рентабельності діяльності та структури капіталу. При цьому основне завдання
аналізу полягає в обґрунтуванні рівня зростання продажів відповідно до
поточного стану фінансового потенціалу підприємства та кон’юнктури
товарного та фінансового ринків. У цьому зв’язку зростає значення
моделювання рівня досяжного зростання (SGR – sustainable growth rate), тобто
обґрунтування максимального рівня зростання обсягу продажів на підґрунті
прогнозованих коефіцієнтів рентабельності продажів, структури капіталу та
реінвестованого прибутку. Залежно від ступеня врахування змін тенденцій і
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закономірностей фінансового потенціалу підприємства та його фінансовогосподарської діяльності методи визначення рівня досяжного зростання
класифікуються на статичні та динамічні. Статичні моделі [15; 16] ґрунтуються
на припущенні, що базовий рівень критичних індикаторів господарської
діяльності є незмінним (тобто підприємство функціонує в умовах внутрішньої
та зовнішньої стабільності). У сучасних умовах досягти цього неможливо.
Вищезазначене породжує об’єктивну необхідність орієнтації стратегічного
управління на динамічні моделі зростання. З метою обґрунтування рішень щодо
визначення фінансової рівноваги в умовах нетрадиційного розвитку
підприємства необхідно стратегічний аналіз будувати відповідно до логіки
розвитку підприємства.
За результатами дослідження встановлено, що обґрунтування сценарію
подій при порушенні стійкого стану повинно здійснюватися із врахуванням
зміни фінансового потенціалу. Дж. К. Ван Хорном [4, с. 210-215] доведено, що
в дійсності зростання власного капіталу та чистого доходу не збалансовані у
часі. Початковий рівень чистого доходу (ЧД0) і власного капіталу (ВК0)
вводяться в модель як основа для подальшого розвитку подій, а як
обмежувальні фактори – сума дивідендів, які підлягають виплаті (Д) й обсяг
додатково залучених внесків власників до зареєстрованого капіталу (В). Отже,
модель дозволяє оцінити досяжний рівень зростання при змінних умовах на
перспективу. Не зважаючи на те, що динамічна модель рівня досяжного
зростання дозволяє більш точно оцінити перспективи господарської діяльності,
ніж статична, вона ґрунтується на припущенні, що всі вихідні фактори є
відомими та дозволяє оцінити потенціал нарощення чистого доходу лише в
найближчому майбутньому. Крім того, такий підхід не дозволяє релевантно
оцінити потенційні зміну параметрів фінансового потенціалу: з метою
прийняття дієвих управлінських рішень щодо необхідності та можливості
залучення фінансових ресурсів (як інвестиційних, так і позикових), розробки
стратегії та планів розвитку підприємства зростає потреба в прогнозній
інформації не лише про досяжний темп зростання чистого доходу, а й про
майбутній рівень активів, капіталу, прибутків підприємства, фінансових
коефіцієнтів за напрямками стратегічного фінансового аналізу. Тому
моделювання потенційного фінансового потенціалу підприємства повинно
здійснюватись на підґрунті аналізу факторів, які визначають його фінансові
перспективи (як у минулому, так і на поточний момент часу), передбаченні
тенденцій їх зміни у майбутньому та представлення його у вигляді прогнозної
(похідної) фінансової звітності. Отже, структурний підхід може розглядатися
лише як складова концепції розробки прогнозної (похідної) фінансової
звітності (одержані результати аналізу досяжного рівня зростання будуть
виступати у якості критерію ефективності операційної діяльності).
Концепція похідної фінансової звітності ґрунтується на використанні
методів прогнозування, які класифікуються за різними ознаками. За ступенем
формалізації методи прогнозування прийнято поділяти на інтуїтивні (якісні), в
основі яких досвід, інтуїція, спеціальні знання, творче мислення фахівця
(експерта) певної галузі та формалізовані (кількісні), до яки відносяться методи
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екстраполяції (часові тренди, експоненційне згладжування, метод авторегресій,
рухомої середньої, гармонійних ваг) та методи моделювання (на основі рівнянь
регресії, статистичне, структурне, імітаційне, сітьове). Також методи
прогнозування класифікують за базисом прогнозу (метод відсотка від продажу,
регресійний, нормативних коефіцієнтів, регулювання статей), формою
представлення прогнозних показників (метод детермінованих чисел, обробки
нечітких чисел, довірчих інтервалів), за наявністю повторюваних операцій
(нециклічні та ітеративні методи) [9]. Зазначені методи можуть
використовуватися для передбачення рівня одного або декількох показників,
які становлять найбільший інтерес для аналітика, або визначення потенційного
рівня системи взаємопов’язаних показників фінансової звітності.
Критичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчить
про те, що найбільш поширеним є використання методу відсотку від продажу
та кореляційно-регресійного аналізу. На нашу думку, метод кореляційнорегресійного аналізу є більш точним, оскільки між автоматичноутвореними
статтями фінансової звітності та чистим доходом зв'язок не завжди є
прямопропорційним (дані статті можуть зростати більшими або меншими
темпами, порівняно з чистим доходом, що може бути враховано при
використанні рівняння регресії), проте для отримання точних результатів за
допомогою лінійної регресії необхідно мати дані про чистий дохід та інші
статті звіту про фінансові результати, між якими спостерігається лінійний
зв'язок, як мінімум за п’ять років. До обмежень даного методу можна віднести
те, що не завжди взаємозв’язок між показниками фінансової звітності та чистим
доходом може бути описаним за допомогою рівняння регресії, тобто
побудоване рівняння не є адекватним дійсності. У такому випадку виникає
необхідність поєднання методу кореляційно-регресійного аналізу з іншими
методами (наприклад з метод рухомого середнього, експоненційного
згладжування, середніх величин тощо).
Розглянуті наукові підходи до стратегічного фінансового аналізу
формують методичний базис його проведення, проте всі вони спрямовані на
оцінку та прогнозування фінансового потенціалу, результатів діяльності та
капіталу підприємства в умовах визначеності, тобто ґрунтуються на
припущенні про однозначність (ясність) перспектив фінансово-господарської
діяльності (визначення потенційного рівня результатів діяльності, фінансового
потенціалу та фінансових потреб для обґрунтування фінансової стратегії
здійснюється на основі одного прогнозу відповідно до минулого досвіду). У
зв’язку з тим, що сьогодні більшість підприємств змушені здійснювати свою
діяльність в умовах відсутності повної інформації про тенденції зміни факторів
зовнішнього середовища, існування альтернативних варіантів розвитку подій,
недетермінованості значної кількості господарських процесів, посилення
конкуренції, глобалізації ринків збуту зростає значення розвитку методики
стратегічного фінансового аналізу в умовах ризику та невизначеності.
На сьогодні склалися два протилежні погляди стосовно визначення
терміну «ризик», які доповнюють один одного. Відповідно до першого, усі
ризики мають «негативний характер» (тобто пов’язані з можливими втратами,
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збитками, шкодою). Зокрема, у межах даного підходу, ризик – це можливість
настання подій з негативними наслідками в результаті визначених рішень чи
дій; ймовірність понести збитки чи упустити вигоду; непевність в одержанні
відповідного доходу чи збитку [5, с. 463]; ймовірність невідповідності реально
отриманих результатів реалізованого рішення поставленим цілям [10, с. 308].
Другий підхід розглядає ризик не тільки як потенційні втрати, але й можливості
(наприклад, зростання дохідності інвестицій при підвищенні ступеня ризику).
Отже, ризик є складною, комплексною економічною категорією, для якої
притаманні: можливість втрати економічних вигід, зростання потенційних
витрат і як наслідок зменшення прибутковості в процесі фінансовогосподарської діяльності; імовірнісний характер реального несприятливого
впливу ризику на діяльність підприємства; формування під дією як
об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Усіх ризиків, які супроводжують
господарську діяльність підприємства неможливо уникнути, але їх обов’язково
необхідно враховувати при оцінці фінансового потенціалу та розробці
фінансової стратегії для наукового обґрунтування механізмів швидкої реакції
для їх нейтралізації.
Стратегічний фінансовий аналіз в умовах ризику передбачає оцінку
перспектив фінансово-господарської діяльності у вигляді низки альтернатив
(сценаріїв) і врахування ймовірності реалізації несприятливого сценарію для
підприємства. Для цілей стратегічного аналізу визначатимуться критичні
сценарії розвитку подій для підприємства (песимістичний, реалістичний,
оптимістичний), на основі який здійснюватиметься розробка стратегічних
рішень фінансового та нефінансового характеру. В вірогіднісних моделях
можливість реалізації небажаного для підприємства сценарію зводиться до
підрахунку ймовірності, тобто оцінка можливості реалізації ризику є
величиною від 0 до 1. Будемо вважати величину шкоди, завданої ризиком,
випадковою величиною R, яка описується функцією розподілу:
,
(1)
де x – дійсне число, P(X<x) – імовірність випадкової події (R<r).
В залежності від припущення про властивості розподілу F(X), вірогіднісні
моделі оцінки ризику поділяються на параметричні та непараметричні. У
першому випадку припускається, що функція розподілу відноситься до одного
із відомих розподілів (нормальних (гаусівських), експоненційних чи ін.). Однак,
дане припущення часто є малообґрунтованим (фактичні факти діяльності
підприємств, що виражаються через економічні показники не вписуються у
теоретично обґрунтовані види розподілу). Тоді необхідно використовувати
непараметричні статистичні методи (зазвичай передбачають лише припущення,
що функція розподілу F(X) є неперервною функцією числового аргумента r).
Для обґрунтування впливу ризику на потенційний рівень фінансового
потенціалу підприємства, необхідно перейти від функції, яка описується
невеликою кількістю числових параметрів. Для цього з метою оцінки розміру
випадкової величини необхідно розглянути такі її характеристики: математичне
очікування; медіана та квантилі; середнє квадратичне відхилення; коефіцієнт
варіації; лінійна комбінація математичного очікування та середнього
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Рис. 2. Модель стратегічного фінансового аналізу на підґрунті системного комплексного підходу
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квадратичного відхилення. Тоді задача оцінки негативного впливу реалізації
небажаного сценарію на фінансовий потенціал підприємства розглядається як
задача оцінки тієї чи іншої із перерахованих характеристик за емпіричними
даними чи на основі експертних оцінок.
У випадку, якщо неможливо не тільки оцінити потенційні наслідки
реалізації того або іншого сценарію розвитку подій, але й кількість усіх
можливих сценаріїв є невідомою, виникає необхідність розробки та
використання методики стратегічного фінансового аналізу в умовах
невизначеності. Невизначеність передбачає наявність факторів, при яких
результати дій не є детермінованими, а ступінь можливого їх впливу на
результати не відома [11, с. 224]. В процесі стратегічного фінансового аналізу в
умовах невизначеності перспективи фінансово-господарської діяльності
оцінюватимуться у вигляді діапазону потенційних значень на основі методів
нечіткої логіки. При розробці варіантів управлінських рішень в умовах
невизначеності необхідно враховувати, що операції з визначеними нечіткими
числами можна звести до операцій з їх інтервальними оцінками [18].
Отже, на основі критичного аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних
учених-економістів пропонується використання наступного методичного
підходу до стратегічного фінансового аналізу (рис. 2). Перевагою використання
запропонованої моделі є врахування системності, комплексності при
дослідженні об’єктів стратегічного аналізу та рівня ризику при обґрунтуванні
параметрів фінансової стратегії.
Висновки. У статті здійснено теоретичне узагальнення методичних
проблем стратегічного фінансового аналізу. За підсумками проведеного
дослідження встановлено, що методичні підходи до стратегічного фінансового
аналізу представлені у науковій літературі класифікуються за наступними
ознаками: за способом представлення взаємозв’язків між факторами, що
визначають рівень фінансового потенціалу та перспективи фінансовогосподарської діяльності; за способом визначення фінансового потенціалу; за
ступенем врахування тенденцій і закономірностей діяльності; за рівнем
невизначеності перспективи фінансово-господарської діяльності; за часовою
орієнтацією. На основі систематизації існуючих методик запропоновано модель
стратегічного фінансового аналізу на підґрунті системного комплексного
підходу з урахуванням ризику при розробці фінансової стратегії. Отримані
результати створюють передумови практичної імплементації стратегічного
фінансового аналізу в господарську практику українських підприємств.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях:
Название конференции
Научные исследования: тенденции
и перспективы, Mexico City, Mexico
Актуальные вопросы современной
науки, Valencia, Venezuela
Приоритетные научные
направления, Plovdiv, Bulgaria
Проблемы и перспективы развития
научной мысли, Pretoria, South
Africa
Перспективы научных
исследований, Dublin, Ireland
Наука и практика: инновационный
подход, Paris, France
Мировое научное пространство,
Coventry, United Kingdom
Наука и общество, Roma, Italy
Наука и образование, Nürnberg,
Deutschland

Дата проведения

Последний срок
подачи материалов

Срок выхода из
печати эл.версии
сборника

28 апреля 2017

27 апреля 2017

15 мая 2017

26 мая 2017

25 мая 2017

15 июня 2017

30 июня 2017

29 июня 2017

15 июля 2017

28 июля 2017

27 июля 2017

15 августа 2017

25 августа 2017

24 августа 2017

15 сентября 2017

29 сентября 2017

28 сентября 2017

15 октября 2017

27 октября 2017

26 октября 2017

15 ноября 2017

24 ноября 2017

23 ноября 2017

15 декабря 2017

25 декабря 2017

24 декабря 2017

15 января 2017

Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год
Название конференции, исходные данные издательства

Срок предоставления
материалов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Интеграционные процессы в мировой экономике.
28 Марта 2017
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы.
28 Марта 2017
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Национальная безопасность: теория, методология, практика.
28 Апреля 2017
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Государственно-частное
партнерство
в
условиях
28 Апреля 2017
инновационного развития экономики.
Edizioni Magi, Roma, Italy
Конкурентоспособность предпринимательских структур:
28 Мая 2017
методы оценки и стратеги повышения.
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia
Социальная экономика: теория и практика.
28 Мая 2017
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Учет, анализ и аудит: теория и практика.
28 Июня 2017
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Туристическая индустрия: проблемы и решения.
28 Июня 2017
CARICOM, BARBADOS
Тенденции развития банковской системы в современных
28 Июля 2017
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Маркетинг: новые тенденции и перспективы.
28 Июля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Проблемы развития денежно-кредитной системы.
28 Августа 2017
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España
28 Августа 2017
Внешнеэкономичсекая
деятельность:
проблемы
и
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
28 Сентября 2017
China
Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика.
28 Сентября 2017
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Проблемы и перспективы развития финансовой системы.
28 Октября 2017
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education.
Vienna
Управление экономическими системами.
28 Октября 2017
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Налоговая система: социально-экономический аспект.
28 Ноября 2017
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o.,
28 Ноября 2017
Lodz, Poland
Социально-экономическое развитие регионов.
28 Декабря 2017
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,
Bulgaria
Экономика природопользования.
28 Декабря 2017
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Современные технологии в педагогической науке.
28 Марта 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Психолого-педагогические особенности интелектуального
28 Апреля 2017
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Теория и методика дополнительного образования.
28 Мая 2017
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Методология, теория и практика преподавания иностранных
28 Июня 2017
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France
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Срок выхода эл.
версии

Апрель 2017
Апрель 2017
Май 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Июль 2017
Август 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Январь 2018
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017

121

Актуальные вопросы социальной педагогики.
CARICOM, BARBADOS
Образование и воспитание: методология и практика.
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni
Magi, Roma, Italy
Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения.
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Проблемы и тенденции развития школьного образования.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe
Bowker. Melbourne. Australia
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Конституционное право: проблемы и перспективы развития.
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Основные
направления
развития
современной
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United
Kingdom
Корпоративное право: вопросы теории и практики.
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Социальное законодательство в условиях глобализации.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Гражданское право и гражданский процесс: тенденции
развития. EDEX, Madrid, España
Право и Интернет. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Уголовное право, криминалистика и криминология:
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS,
Namur, Belgique
Нотариальное право: теория и практика.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Полиция как институт общества.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

28 Марта 2017

Апрель 2017

28 Апреля 2017

Май 2017

28 Мая 2017

Июнь 2017

28 Июня 2017

Июль 2017

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем:

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической
деятельностью
предприятий
(№
государственной
регистрации
0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности
субъектов
хозяйствования
(№
государственной
регистрации
0113U007515).
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516).
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной
регистрации 0114U006191).
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№
государственной регистрации 0114U006192).
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193).
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос.
регистрации 0114U006190).
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации
0114U006194).
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
36 ч
72 ч
или научном журнале
100
150
Стоимость, ЕВРО *

108 ч
200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно.

В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.

Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке:
«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт»
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland)

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Руководитель программы:
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland),
Dr.hab., MBA,
Walery Okulicz-Kozaryn
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия
проводятся на русском языке.
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом,
Профи.
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных
образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является
эффективным инструментом роста педагогического мастерства.
Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа.
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном
семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации,
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении
программы повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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