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ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
KEY FACTORS FORMATION AND DEVELOPMENT OF GLOBAL
INNOVATION SYSTEM
Особливості сучасного етапу розвитку економіки, прискорення темпів глобалізації
зумовлюють високу значимість науково-технічного прогресу для економічного і соціального
добробуту суспільства. Основні економічні досягнення зарубіжних країн в більшості
випадків пов'язані з розстановкою пріоритетів в сфері науки, техніки, а також з
державною науково-технічною політикою. З іншого боку, саме ті країни, які на певному
етапі свого розвитку зробили акцент на якість життя населення і головною метою свого
розвитку визначили підвищення рівня і якості життя своїх громадян, змогли через
активізацію наукового потенціалу і посилення інноваційної складової економіки досягти
високих темпів економічного зростання і зробити серйозний крок до створення соціальноорієнтованої та інноваційної економіки. В результаті інтенсифікації зазначених процесів
формується такий феномен як національна інноваційна система (НІС), що представляє
собою сукупність суб'єктів і інститутів, діяльність яких спрямована на здійснення та
підтримку в здійсненні інноваційної діяльності. Концепція національних інноваційних систем
(НІС) виникла в 1980р. як результат пошуку нових факторів конкурентоспроможності
національних економік в умовах наростання постіндустріальних тенденцій, процесу
формування інформаційного суспільства та економіки знань. На початку XXI століття
різко прискорилися процеси глобалізації світової економіки. Стало можливим говорити не
тільки про глобальні фінансові і товарні ринки, а й про глобальний ринок праці, а також
глобальні інформаційні системи, глобальну структуру виробництва товарів і послуг. Більш
того, оскільки в найбільш розвинених країнах світу активно формується сучасний тип
економіки, заснованої на знаннях, можна стверджувати, що в цей же період виникла і
почала активно розвиватися глобальна інноваційна система (ГІС).
Ключові слова: національна інноваційна система, глобальна інноваційна система,
інновації, конкурентоспроможність, додана вартість.
Особенности современного этапа развития экономики, ускорения темпов
глобализации обуславливают высокую значимость научно-технического прогресса для
экономического и социального благосостояния общества. Основные экономические
достижения зарубежных стран в большинстве случаев связаны с расстановкой
приоритетов в сфере науки, техники, а также с государственной научно-технической
политикой. С другой стороны, именно те страны, которые на определенном этапе своего
4
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развития сделали акцент на качество жизни населения и главной целью своего развития
определили повышение уровня и качества жизни своих граждан, смогли через активизацию
научного потенциала и усиление инновационной составляющей экономики достичь высоких
темпов экономического роста и сделать серьезный шаг к созданию социально
ориентированной и инновационной экономики. В результате интенсификации указанных
процессов формируется такой феномен как национальная инновационная система (НИС),
представляющий собой совокупность субъектов и институтов, деятельность которых
направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности.
Концепция национальных инновационных систем (НИС) возникла в 1980г. как результат
поиска новых факторов конкурентоспособности национальных экономик в условиях
нарастания постиндустриальных тенденций, процесса формирования информационного
общества и экономики знаний. В начале XXI века резко ускорились процессы глобализации
мировой экономики. Стало возможным говорить не только о глобальных финансовых и
товарных рынках, но и о глобальном рынке труда, а также глобальных информационных
системах, глобальной структуре производства товаров и услуг. Более того, поскольку в
наиболее развитых странах мира активно формируется современный тип экономики,
основанной на знаниях, можно утверждать, что в этот же период возникла и начала
активно развиваться глобальная инновационная система (ГИС).
Ключевые слова: национальная инновационная система, глобальная инновационная
система, инновации, конкурентоспособность, добавочная стоимость.
Features of the present stage of economic development, accelerate the pace of globalization
cause the high importance of science and technology for economic and social well-being of society.
The main economic achievements of foreign countries, in most cases related to the alignment of
priorities in the field of science, technology, as well as the state scientific and technical policy. On
the other hand, it is those countries which at a certain stage of their development have focused on
the quality of life and the main purpose of development identified improving the level and quality of
life of its citizens, could through activation of the scientific potential and strengthening the
innovation component of the economy to achieve high rates of economic growth and making a
serious step towards the creation of a socially oriented and innovative economy. As a result of the
intensification of these processes is formed by such a phenomenon as the National Innovation
System (NIS), which is a collection of actors and institutions whose activities are aimed at the
implementation of and support for the implementation of innovation. The concept of national
innovation systems (NIS) originated in 1980. as a result of the search for new factors of
competitiveness of national economies in a post-industrial growth trends, the process of formation
of an information society and knowledge economy. At the beginning of the XXI century greatly
accelerated the process of globalization of the world economy. It became possible to speak not only
of the global financial and commodity markets, but also on the global labor market, as well as
global information systems, the structure of the global production of goods and services. Moreover,
as in the most developed countries of the world are actively shaped the modern type of economy
based on knowledge, it can be argued that the global innovation system (GIS) emerged and began
to develop in the same period.
Keywords: national innovation system, the global innovation system, innovation,
competitiveness, added value.

Постановка проблеми. Інтенсифікація розвитку світових тенденцій до
прискорення
оновлення
високотехнологічних
товарів,
раціоналізації
національних інноваційних систем та їх компонентів, в умовах розширення-і
загострення міжнародної конкуренції в сфері ДіР на регіональному і
глобальному рівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Системоутворюючим
факторам та розвитку НІС, загалом, присвячено досить велика кількість
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зарубіжних робіт. При досліджені становлення та функціонування глобальної
інноваційної системи були використані безпосередньо індивідуальні та
колективні праці зарубіжних вчених М. Альберта, B. Беренса, Ю. Брігхема,
3. Боді, Р. Брейлі, Л. Давена, С. Майерса, Р. Мертона, М.Х. Мескон, М. Решке,
П. Самуельсона, С. Шмідта, Й. Шумпетера.
Серед вітчизняних вчених – економістів, які зосереджують увагу на
з’ясуванні закономірностей сучасного науково – технологічного розвитку, та
національної інноваційної системи можна назвати наступних: В. Вергуна,
В. Геєця, В.Горохова, М.Дудченка, О.Каніщенко, С.Кірєєва, Д.Лук’яненка,
В. Новицького, А.Поручника, В. Семиноженка, О. Ступницького, А. Філіпенка,
О. Шниркова.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з
тим, слід зазначити, що концепція національної інноваційної політики як
самостійного об'єкта ще не отримала достатнього відображення у вітчизняній
літературі. Про це свідчить той факт, що в багатьох фундаментальних
дослідженнях з основ соціально-економічного розвитку, економічного
зростання, підготовлених представниками вітчизняних шкіл, самостійний
розділ з інноваційної політики відсутній. Відповідно відсутні дослідження з
теоретичних засад глобальної інноваційної системи, що є важливим для
України, яка прагне інтегруватися у глобальний інноваційний простір.
Мета статті. Основною метою статті є висвітлення основних тенденцій
розвитку національних та глобальних інноваційних систем. Визначення
системоутворюючих факторів ГІС та її структури.
Результати дослідження. На рубежі XXI століття почали розвиватися
процеси, що змінюють основний вектор економічного розвитку і формують
економіки нового типу, де сектор знань відіграє вирішальну роль, а
виробництво є їх джерелом економічного зростання. Це означає, що
домінантою економічного зростання стає система наукових знань, нових
технологій, інноваційних процесів, продуктів і послуг, а також нових форм
організації бізнесу. Інновації перетворюються в стратегічний фактор росту,
впливають на структуру суспільного виробництва, видозмінюють економічну
організацію суспільства, стабілізують соціальну ситуацію в країні. Припинення
біполярного протистояння наддержав, лібералізація світових торговоінвестиційних режимів, а також інформаційно-комунікаційна революція
перетворили світ на «менший» і знищили основні перешкоди на шляху вільних
перетоків знань і технологій, товарів і послуг, капіталів і кадрів. З'явилися
якісно нові умови розвитку, що прискорили формування такого феномена як
глобальна інноваційна система (ГІС) – результат вищого порядку щодо
традиційних взаємодій інноваційних систем різного рівня.
Незважаючи на те, що початковий аналіз ГІС спонукає деяких вчених та
дослідників назвати її черговим етапом глобального поділу праці і
інтенсифікації світових торгово-інвестиційних потоків, в реальності даний
феномен має власну специфіку. Застосовуючи теорії національних
інноваційних систем, відкритих інновацій, «потрійних» (держава-бізнес-наука)
6
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і «четвертинних» (ті ж і некомерційні організації) «спіралей» і т.п., можна
уявити всеосяжну характеристику ГІС.
За рахунок ефектів мережевості, відкритості та взаємопосилення зв'язків в
рамках ГІС формуються глобальні інноваційно-технологічні ланцюжки і
метасутності високого порядку (транснаціональні гравці, в тому числі глобальні
мережеві суб'єкти), що володіють більш якісними характеристиками
інноваційної активності.
ГІС - метасистема інноваційних систем різного порядку (національних,
регіональних, локальних, корпоративних і інших) і транснаціональних агентів
різного рівня, пов'язаних наскрізними відкритими мережевими взаємодіями, що
мають взаємопідсилювати технологічний характер кожного з елементів.
Інновація - комплексне техніко-технологічне рішення і супутня практика, що
призводить до створення нових або суттєвого поліпшення поточних способів
задоволення явних або неявних потреб споживачів - в тому числі в частині
виробничих процесів.
Для початку, варто зазначити ефекти ГІС на прикладі полярних
національних інноваційних систем. Одним з найбільш вражаючих прикладів
виступає Китайська Народна Республіка (КНР). За останні 20 років КНР
здіійснила приголомшливий ривок у розвитку, перетворившись з «старої» в
«нову» промислову державу. У кількісному відношенні сучасний Китай - це
найбільший експортер високотехнологічних товарів (22% світового експорту) і
наукомістких послуг (8%), глобальний «хаб» з виробництва різного роду
наукомісткої продукції. У повній відповідності з теоріями інтернаціоналізації
ТНК та іншими концепціями, за чверть століття активного залучення прямих
іноземних інвестицій в технологічний сектор КНР, також стала значущим
центром локалізації щодо складних процесних технологій і компетенцій. З
середини 2000-х років КНР стала розвивати вже інноваційні компетенції,
обравши курс на формування ендогенних, тобто власних, незапозичених,
інновацій.[6] Помітно зросли обсяги ДіР, число патентів і наукових статей і їх
частка в світових показниках. Важливим показником успіху Китаю є також
посилення уваги до нього з боку венчурного капіталу, представники якого після
початку глобальної фінансової кризи стали розглядати КНР в якості найбільш
перспективного об'єкта капіталовкладень.
Якщо абстрагуватися від інтенсивного розвитку китайської технологічної,
інноваційної та інвестиційної політики, виявляється, що сам перехід КНР в
статус глобального виробничого і техніко-технологічного «хаба» безпосередньо
пов'язаний з формуванням відкритої глобальної інноваційної системи.
Локалізація ТНК виробництв і технологій в Китаї була спочатку
обумовлена міркуваннями економії витрат. Але їх наслідки та ефекти стали
втіленням і стимулом більш глибинних процесів: транснаціоналізації інновацій
та еко-систем інновацій, виокремлення окремих функцій або підсистем НІС за
їх географічні межі, формування глобальних виробничих ланцюжків і пулів.
Ще більш помітний вплив ГІС визначається при аналізі формування
ендогенних інноваційно-технологічних компетенцій КНР. Будучи відкритою
(тобто не володіючи всією повнотою функцій і елементів), інноваційна система
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

7

Китаю в рамках рішення вищезазначених характеристик стрімко глобалізується
і інтернаціоналізується. В умовах нездатності КНР виробляти проривні
технології та інновації світового рівня китайські компанії за активної державної
підтримки створюють центри ДіР і дизайну в США та інших розвинених
країнах. І хоча первинна логіка цих дій має цілком класичний характер
поетапного трансферу в КНР необхідних компетенцій, де-факто розвитку ГІС
змушує прагнути Китай саме до відкритих взаємодій мережевого характеру.
Згадані центри будуються на відкритій архітектурі, поєднуючи функції, з
одного боку, об'єкта НІС, винесеного за її географічні межі, а з іншого мережевого суб'єкта на стику двох НІС. Важливо підкреслити, що мова йде не
просто про імпорт технологій, а про віддалені сформувані функції або
компетенції НІС, що вказує на іншу якість процесів.[1]
Подібна ситуація спостерігається і в частині кадрових потоків: китайські
студенти і вчені за кордоном, з одного боку, отримують необхідні знання та
навички для своєї країни, а з іншого - вносять вклад в розвиток приймаючих
країн.
Важливо відзначити, що аналогічні приклади циркуляції кадрів і імпорту
компетенцій, формування центрів компетенцій як винесених елементів НІС
характерні і для інших передових країнах, що розвиваються і «молодих»
розвинених країн, таких як Індія або Республіка Корея. Іншими словами, ми
маємо справу з досить універсальним феноменом.
Зворотний приклад, але також, який підтверджує ефекти ГІС, є Сполучені
Штати Америки. За останню чверть століття Америка нехай і вимушено, але
«позбулася» від значної частини власних виробництв, включаючи деякі
складні, а також від чималої частки «другорядних» і асоційованих з
виробництвом ДіР.
Американська модель інноваційного розвитку являє собою квінтесенцію
відкритості та мережевих взаємодій. Беручи до уваги величезні кошти в ДіР більше, ніж будь-який окремий регіон, володіючи масштабними і гармонійно
збалансованими інвестиціями в нематеріальні активи, а також домінуючи на
ключових ринках наукомістких послуг, американська інноваційна система
проте, гнучко використовує виробничі, розробницькі, дизайнерські та
компетенції і потенціали зарубіжних країн для збереження свого динамізму і
лідерства.
Нарешті, симетрична модель характерна і для корпоративних
інноваційних систем, де мережевий і відкритий характер робіт з деякими
винятками стає нормою для продукції відкритих і закритих архітектур.[3] Свого
роду «модельними» прикладами подібного роду відносин є проекти Boeing
В787 Dreamliner і продукція Apple, велика частина компонентів яких
розроблена і проведена поза материнських компаній і в значній мірі поза США.
Іншим характерним, нехай і далеко не єдиним показником цих процесів
служить швидкий приріст витрат на зовнішню контрактацію ДіР: тільки в
американських ТНК він до кризи в кілька разів перевищував аналогічні
показники власних профільних витрат корпорацій.
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Постає питання про безпосередні причини мережевості і зростання
відкритості ГІС як мегатрендів – незважаючи на вигідні умови, які вони
створюють і які стали значущими на більш пізніх стадіях розвитку системи.
Хоча їх основою залишається глобалізація, вихідних базових причин другого
порядку кілька, і всі вони мають універсальний характер. Перш за все це
зростання глобальної конкуренції в сфері інновацій та пов'язане з ним відносне
скорочення життєвих циклів технологій і інновацій. Прямим наслідком цих
процесів стає пріоритет на спеціалізацію, концентрація ресурсів на ключових
конкурентних компетенціях з виходом в широкий простір (екосистему)
інновацій інших непрофільних і підтримуючих функцій - як для зниження
витрат, так і для гнучкості в доступі до кращих світових рішень. Відкриття ж
світових ринків при посиленні державної, регіональної та місцевої спеціалізації
та зростанні унікальних місцевих компетенцій забезпечили глобалізацію і
транснаціоналізацію даних процесів.
У загальних рисах вона описується класичним теоретичним
інструментарієм світосистемних концептів, проте є й особливі риси. Йдеться
про трирівневу систему - не рахуючи найменш розвинені країн, які де-факто не
залучені в світові торгово-інвестиційні процеси або виконують в них виключно
функцію сировинного забезпечення. Центр складається зі Сполучених Штатів,
країн Західної Європи і Японії.[2] У сукупності вони забезпечують
виробництво ключових для розвитку ГІС продуктів – найбільш цінних знань і
інновацій, особливо підривних, базових технологічних платформ, а також
деяких передових товарів і послуг. Іншими словами, Центр зосереджений на
високомаржинальних видах і стадіях інноваційної діяльності, вимушено
віддаючи інше на периферію ГІС заради концентрації ресурсів на інструментах
збереження лідерства. Саме це з потужним внутрішнім ринком, що формує
основне замовлення на передові інновації і технології, гарантує їх лідерство в
ГІС. Щодо системи в цілому вони виступають в якості інтеграторів, керуючи
динамізмом і відносинами ГІС за допомогою взаємодоповнюючих інструментів
пропозиції передових інновацій та технологій, попиту на забезпечуючі і
доповнючі технології, ДіР, і вимог до відповідних продуктів і напівпродуктів.
На відміну від Центру Периферія ділиться на два досить неоднорідних
рівня. До Периферії 1-го порядку, або напівпериферією, відносяться країни, які
розробляють і виробляють технологічно складну продукцію і послуги, в тому
числі для потреб суб'єктів Центру.
Це свого роду клас «вендорів» ГІС. До даної категорії відноситься досить
велику кількість країн, різних за рівнем розвитку. Вони вважаються «майже
інноваційні», а сааме: Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, а також КНР та
Індія. Фактичне відмінна риса цих країн від Центру полягає в їх нездатності
виробляти власні підривні інновації або базові технологічні платформи.
Незважаючи на те що, багато авторів пояснюють цю відносну слабкість
виключно браком ресурсу фундаментальної науки, в реальності картина
виглядає складніше: проблемою є асиметричний розвиток НІС на користь
великих суб'єктів, її низька диференціація, невисока інтенсивність внутрішніх
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взаємодій НІС, відсутність необхідних компетенцій, культурні та інституційні
бар'єри і т.п.[5]
Периферія 2-го порядку включає в себе країни, що забезпечують
найпростіші і найменш маржинальні сфери діяльності - виробництво первинних
компонентів. До таких держав належать Філіппіни, Індонезія, Малайзія та ін.
Матеріальним вираженням запропонованого структурування ГІС є
розрахунки часткою різних країн і регіонів в глобально виробленій доданій
вартості. Так, незважаючи на справді високі торгові дефіцити, в тому числі на
високотехнологічні товари, США разом з ЄС і Японією зберігають лідерство по
вищезазначеним показниками. Причому нова методологія, запропонована
ОЕСР, переконливо демонструє, що облік чинника доданої вартості призводить
до переоцінки в бік зниження показників торговельних дефіцитів найбільш
розвинених країн. Аналогічним чином невелика, хоча і зростаюча частка
провідних країн Тихоокеанської Азії досить наочно показує їхню позицію як
Периферії 1-го порядку. Цілком підтверджує запропоновану картину і аналіз
таких даних, як вкладення в нематеріальні активи.
Основною характеристикою ГІС, способом збереження системної
стабільності і лідерства Центру є не консервація, а, навпаки, саморозвиток
елементів ГІС і помірно висока вертикальна і горизонтальна динаміка суб'єктів.
Причин тому кілька. По-перше, в рамках процесу зниження витрат і
подальшого зосередження на ключових компетенціях, країни Центру
зацікавлені в посиленні відповідних «доповнюючих» можливостей периферії 1
-го і 2-го порядків. По-друге, світовий розвиток є основою для системного
замовлення на їх підривні інновації та нові технологічні платформи. По-третє,
сам факт можливості підвищення статусу в рамках ГІС є для країн обох
провінцій потужним мотиватором до співпраці з Центром і дотримання «правил
гри», що додатково стабілізує і гармонізує систему.
В цілому вертикальна і горизонтальна динаміки ГІС обмежені різними
рівнями периферії (в тому числі в межах субрівнями кожної з периферії). Однак
збереження поточного складу суб'єктів Центру не є однозначним. Протягом
всього періоду формування ГІС спостерігалася вражаюча гнучкість системи,
яка де-факто виявляє готовність до керованого включенню до складу Центру
нових гравців. Незважаючи на аларміські і досить різкі оцінки цього процесу з
боку громадськості та експертів найбільш розвинених країн, по суті «м'яке»
введення Республіки Корея або Китаю (в більш віддаленому майбутньому) до
складу «ядра» може бути погоджено між державами Центру з метою
стабілізації та забезпечення динамізму ГІС в цілому. У даному відношенні
можна нагадати, що аналогічний досвід вже існує, нехай і в епоху до виконання
усіх функцій ГІС. Акомодація нових гравців Центру є пріоритетним напрямом
його розвитку, а відповідні інструменти вже існують, апробовані і призвели не
до критичних, а цілком до конструктивних результатів.[8]
Вертикальна і горизонтальна динаміка доповнюється мережевими
ефектами. Розширений (щодо будь-яких національних аналогів) доступ до
кращих світових ресурсів - талантам, компетенцій, знань, виробництвам - і
модульний принцип їх з'єднання забезпечують якісно вищі результати
10
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розвитку, що є по своїй суті похідними (емерджентними) від властивостей ГІС.
Багато в чому в цьому відношенні простежуються прямі паралелі з кластерними
ефектами. Саме цей ефект і дозволяє говорити про посилення зворотнього
зв'язку мережевих взаємодій ГІС. Причому, варто зауважити, що в перспективі
здатність керувати цими мережевими взаємодіями стане якраз новим способом
домінування в ГІС і додатковим фактором її мобільності.
Формування ГІС в запропонованій інтерпретації виглядає наступним
чином. По-перше, у наявності об'єктивний інтерес як країн Центру, так і
Периферії до розширення кордонів, масштабів і динамізму інноваційної та
інвестиційної активності системи. Отже, потрібна відносна стабілізація
відносин, «розшивання» ресурсних та інфраструктурних обмежень країнпретендентів, формування нових глобальних регуляторів торговоінвестиційних потоків. Крім того, де-факто здійснюється їх включення в тій чи
іншій формі в системи (і контури впливу) вищих або «паралельних» порядків –
торгово - інвестиційну (економічну), міжнародно-політичну і т.п.
По-друге, очевидний ефект, аналогічний тому, що продукує
глобалізованій економіці в цілому - це зростання взаємозалежності між усіма
рівнями ГІС, що впливає на інші сфери відносин. Дотримання «правил гри»
винагороджується (і тому керованість ГІС і суміжних систем зростає), але й в
той же час Центр стає більш вразливим. Складне взаємопроникнення НІС,
відкриті інновації і мережеві взаємодії примушують гравців суттєво
трансформувати свої стратегії, знижуючи ймовірність конфлікту між ними, але
підвищуючи рівень взаємовпливу і моніторингу політичних, економічних,
соціокультурних інтересів.[5]
Одночасно посилення технологічних або тим більше інноваційних
потенціалів країн Периферії 1-го і 2-го порядків безпосередньо впливає на
традиційні «вимірювання сили». Навіть в умовах безконфліктності призводить
до того, що «старим» лідерам доводиться потіснитися в складних системах
глобального управління.
Однак, слід враховувати, що, кажучи про ГІС, ми завжди оперуємо
категоріями становлення і постійного формоутворення, а не чимось остаточно
сформованим. І якщо частина специфічних і загальних ефектів і властивостей
ГІС фіксуються як фактичні, то деякі можна визначити як тренди.
Основним фактором невизначеності залишається керованість процесу
розвитку ГІС і збереження лідерства Центру. Предметно кажучи, мова може
йти про поєднання «провалів» розвитку передових країн і революційних
перетворень, що розвиваються.
З одного боку, можна стверджувати, що перед розвиненими країнами
виникли серйозні виклики в сфері управління пріоритетами. Традиційні
національні мобілізаційні інструменти розвитку підривних інновацій або
неефективні, або загублені, ростуть ресурсні обмеження, спостерігається
зниження ефективності довгострокового планування і визначення мети,
зменшилася навіть ризиковість технологічних інвестицій, що орієнтуються
часто на корпоративний попит, а не на підривні інновації. Виникає питання про
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управління довгостроковим розвитком і відтворення лідерства - особливо в
епоху мережевих відкритих інновацій.
З іншого боку, поєднання в ряді передових країн, що розвиваються
мобілізаційних інструментів, ринкових і мережевих механізмом при зростанні
ключових інноваційної компетенції може стати фактором, що реконвалісує та
трансформує ГІС на користь набагато більшого впливу «нових гравців».
Формально, за кількісними (ВВП, витрати нм ДіР, частка найбільш впливових
наукових публікацій, частка в виробленій доданій вартості технологічних
продуктів і т.п.) і за якісними (розвиненість інститутів, компетенцій і ін.) В
результаті країнам, що розвиваються треба прикласти досить багато зусиль,
щоб зрівнятися з провідними країнами, причому внутрішня культурна,
соціальна, економічна модернізація виявляється чи не найбільшим бар'єром на
шляху їх «проривного» розвитку, ніж розрив у фінансуванні науки та інновацій,
проте, як видається, цей фактор все одно залишається в довгостроковій
перспективі фактором невизначеності.
Іншим, досить класичним (для теорій глобалізації) фактором
невизначеності ГІС є внутрішній конфлікт між соціальними, культурними та
владними інститутами і глобальними інноваційними процесами. Найбільші
суперечки викликають «експорт» галузей і функції НІС, а також її
взаємопроникнення. Останнє є необхідною умовою для підтримання
конкурентоспроможності та лідерства країн Центру (зниження витрат, доступ
до ресурсів і т.п.) і інноваційно-технологічного зростання для країн, що
розвиваються.[7] Однак, для країн Центру це означає проблему структурного
безробіття і інші негативні макроекономічні наслідки при зростанні ризиків
дифузії високих технологій. Для країн, що розвиваються наслідком є
проникнення «чужи»х культурних кодів, соціоекономічних інститутів, потреба
у форсованій соціальній та інституційній модернізації, до чого вони не завжди
готові і чого не завжди бажають. Баланс між ризиками та вигодами глобалізації
не знайдений, що породжує нерідко досить хаотичні результати, на зразок
сплесків протекціонізму.
Висновок. Розвиток глобальної інноваційної системи несе в собі ще
більший виклик самим основам традиційного світового порядку і національних
інститутів. В епоху, коли середовище і надані ним можливості стають
ключовими факторами вибору географії і способу діяльності найбільш
талановитої та активної частини населення, інформаційні технології створюють
нові субкультурні групи, а поняття державної приналежності ТНК набуває
політичного значення, по-новому звучить питання про феномени
національного, державного і регіонального. Ці виклики відомі давно, однак
глобальні інноваційні процеси додають нового значення.
ГІС підсилює реструктуризацію глобальних взаємозв'язків, де окремі
регіони можуть виявитися економічно, культурно і соціально ближче один до
одного, ніж їх «доменні» НІС, а субкультури інноваторів, що біфуркують між
країною зайнятості і країною походження або у віртуальному просторі,
сформували зовсім інший напрям діяльності, що має множинну ідентичність
сегмента світового співтовариства.
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
STAFF DEVELOPMENT AS AN OBJECT OF ACCOUNTING OF A SOCIAL
ACTIVITY OF THE ENTITY
Розглянуто особливості професійної підготовки і підвищення кваліфікації як напрямів
розвитку персоналу в обліковому аспекті. Запропоновано формування резерву забезпечення
професійного розвитку персоналу в аналітичному розрізі, сформовано відповідний перелік
запропонованих рахунків синтетичного та аналітичного обліку його забезпечення,
побудована технічна карта, типова кореспонденція рахунків.
Ключові слова: розвиток, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, резерв
забезпечення
Рассмотрено особенности профессиональной подготовки и повышение квалификации
как направлений развития персонала в учётном аспекте. Предложено формирование резерва
обеспечения профессионального развития персонала в аналитическом разрезе, сформирован
соответствующий перечень предложенных счетов синтетического и аналитического
учёта его обеспечения, построена техническая карта, типичная корреспонденция счетов.
Ключевые слова: развитие, профессиональная подготовка, повышение квалификации,
резерв обеспечения
In the article are considered main peculiarities of professional training and advanced
training as the directions for the development of personnel in the accounting aspect. Also is
proposed the creation of a provision for personnel development in the analytic aspect, is created an
appropriate list of proposed synthetic and analytic account for it provision, was constructed a
technical map and typical correspondence of accounts.
Key words: development, professional training, advanced training, provision support

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді.
Після
чотирнадцятирічного існування П(С) БО 26 «Виплати працівникам» [3], в
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Україні існує велика безліч досліджень та пропозицій щодо вдосконалення
методики обліку винагород працівникам. Облік витрат на персонал полягає у
фіксуванні витрачених коштів та ресурсів, визначенні динаміки в різні періоди.
При цьому відсутні: зіставлення доходів та витрат, визначення ефекту від
реалізації конкретних витрат на персонал інвестиційного характеру
(насамперед, професійного розвитку), урахування альтернативних витрат при
визначенні очікуваної майбутньої економічної вигоди, безповоротних витрат
тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання професійного
розвитку персоналу досить широко висвітлені у працях вітчизняних та
зарубіжних учених: Д. Богині, О. Грішнової, Г. Дмитренка, А. Єгоршина,
В. Колєсова, О. Левченка, О. Кузнєцової, В. Савченка та ін.
Метою роботи є обґрунтування особливостей розвитку персоналу в
обліковому аспекті, а також розробка практичних рекомендацій щодо
формування резерву забезпечення професійного розвитку персоналу.
Результати дослідження. Персонал це мабуть єдиний ресурс, який
постійно знаходиться у руці, і не тільки у обороті підприємства, але
змінюються у суспільному житті, при цьому набуваючи все нових унікальних
властивостей, зрушень у структурі компонентів. Для зберігання відповідного
розвитку персоналу необхідно не тільки матеріально-фінансові ресурси, але і
внутрішні чинники особистості. Розвиток персоналу не лише дозволяє
підприємству успішно вирішувати проблеми, пов'язані з появою нових
напрямів діяльності, забезпечувати його конкурентоспроможність, але і
здійснює позитивний вплив на працівників: підвищення кваліфікації і
придбання новітніх здібностей та знань, перетворює їх найбільш
конкурентоздатними на ринку праці та отримують додаткові можливості для
професійного росту всередині підприємства. Під розвитком персоналу
підприємств пропонуємо розуміти цілісний, системний, свідомий процес
підвищення професійної ефективності кожного працівника для досягнення
цілей підприємства і отримання конкурентних переваг за допомогою придбання
і вдосконалення властивостей кожного [1, с.24].
Розвиток персоналу підприємств необхідно розглядати в двох аспектах: з
позиції працівника та підприємства. З позиції працівника – це якісні зміни його
властивостей, виникнення нових системних властивостей в результаті впливу
керуючої підсистеми або самоорганізації, що сприяє досягненню місії
підприємства. З позиції підприємства – це підсистема управління персоналом:
сукупність процесів, механізмів, методів впливу на властивості розвитку
персоналу, яка забезпечує розвиток всього підприємства, сукупності всіх
ресурсів [1, с.27].
У цьому визначенні розвиток персоналу розглядається як процес,
оскільки сам термін «розвиток» пов'язан з деяким дійством: вивільненням
прихованих можливостей потенціалу; вдосконалення або підвищення
організації об'єкту; реалізації потенційних можливостей; послідовного руху до
досконалішого, складнішого і розвиненішого стану; переходу з одного стану в
інший [1, с.27].
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Таким чином, підхід до розвитку персоналу як процесу дозволяє
здійснювати постійний цілеспрямований організаційний розвиток, підвищувати
конкурентоспроможність і досягати мети підприємства.
Як визначено в ст. 201 Кодексу Законів про Працю (КЗпП) [2], для
професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників власник або
уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше
виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи.
Законодавчою базою в галузі навчання є закони від 23.05.91 р. № 1060XII «Про освіту» [6], від 10.02.98 р. № 103/98-ВР «Про професійно-технічну
освіту» [8], від 17.01.02 р. № 2984-III «Про вищу освіту» [5]. Загальні принципи
організації професійного навчання працівників викладено в Законі від 12.01.12
р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» (далі – Закон № 4312)
[7]. Закон № 4312 визначає такі види профнавчання [7]:
1) формальне: первинна професійна підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації робітників, а також перепідготовка,
спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування керівників,
професіоналів та фахівців (п. 6 ст. 6);
2) неформальне (п. 7 ст. 6).
Крім того, професійне навчання поділяється на обов’язкове та
добровільне. Обов’язкове навчання повинні проходити працівники окремих
професій, визначених чинним законодавством. Періодичність підвищення
кваліфікації робітників, керівників, професіоналів та фахівців установлюється
залежно від виробничої потреби, але не рідше одного разу на 5 років (п. 2.5, 2.6
Положення, затвердженого спільним наказом Мінпраці та соцполітики і МОН
від 26.03.01 р. № 127/151 [4]). Обов’язок проходити професійне навчання може
бути закріплений у колективному договорі. Добровільне навчання проводиться
за власною ініціативою працівника або роботодавця, але за обов’язковою
згодою першого.
Об’єктом бухгалтерського обліку соціальної діяльності є соціальні
зобов’язання підприємства перед працівниками, що включає складові: виплата
заробітної плати, створення нових робочих місць, навчання та підвищення
кваліфікації, забезпечення кар’єрного зростання тощо. Крім соціальних
зобов’язань у суб’єкта господарювання виникають соціальні витрати: витрати,
пов’язанні із зайнятістю працівників; витрати, пов’язані з відповідальністю
підприємства; витрати, пов’язані із забезпеченням прав людини та ін.
Рекомендуємо відображення на рахунках бухгалтерського обліку
господарських операцій з розвитку персоналу, що призводять до збільшення
економічних вигід.
На наш погляд, необхідно формувати спеціальний резерв, до якого будуть
періодично відраховувати кошти, які відносяться на витрати підприємства
впродовж усього життєвого циклу працівника, що забезпечить відновлення
його соціально-професійного якості та нагромадження коштів для проведення
навчання та підвищення кваліфікації відповідно до вимог робочого місця. Сума
відрахувань до резерву забезпечення професійного розвитку персоналу
формується відповідно до стадії життєвого циклу працівника на підприємстві з
16
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урахуванням його ставлення до власного професійного розвитку: І стадія
«Трудова адаптація» – прагнення до розвитку, невизначеність необхідних
шляхів; ІІ стадія «Професійне зростання»
– прагнення до розвитку і
усвідомлення необхідних шляхів; ІІІ стадія «Накопичення професійного
досвіду» – прагнення до розвитку і його реалізація; IV стадія «Професійна
реалізація» – зменшення прагнення до розвитку і його реалізація; V стадія
«Скорочення професійної реалізації» – відсутність прагнення до розвитку і
його необхідності.
Таблиця 1
Перелік запропонованих рахунків синтетичного та аналітичного обліку
забезпечення професійного розвитку персоналу

Джерело: розробка автора

Швидкість переходу до кожної стадії залежить від внутрішніх та
зовнішніх чинників. Внутрішні чинники – це сукупність якостей кожної
персоналії: сприйнятливість до новацій та інновацій, ступень опору
організаційним змінам, кар’єрні амбіції тощо. Зовнішні чинники забезпечує
соціальна політика суб’єкта господарювання: дієвий механізм мотивації та
стимулювання, реалізація принципів соціальної відповідальності для
досягнення соціальної ефективності. Між внутрішніми та зовнішніми
чинниками необхідно існування інтерактивного зв’язку, зокрема, через
побудову карт мотиваторів і демотиварорів.
В обліковій системі резерв забезпечення навчання та підвищення
кваліфікації персоналу доцільно формувати на окремому рахунку. Зокрема, для
цього можна використати вільний субрахунок 479 до синтетичного рахунку 47
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» із назвою «Забезпечення
професійного розвитку персоналу» у розрізі таких рахунків аналітичного
обліку: 4791 «Забезпечення формального професійного навчання персоналу»,
4792 «Забезпечення професійного неформального навчання персоналу», 4793
«Інші напрями професійного розвитку персоналу». Вважаємо, що аналітичні
рахунки субрахунку 479 «Забезпечення розвитку персоналу» повинні бути:
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четвертого порядку – за класифікаційними угруповання відповідно до
Класифікатору професій ДК 003:2010 (керівники, професіонали та фахівці,
робітники); п’ятого порядку – за видами професійного навчання відповідно до
Закону № 4312. Так, у табл. 1 представлено перелік запропонованих рахунків
синтетичного та аналітичного обліку щодо забезпечення професійного розвитку
персоналу. Запропонована кореспонденція рахунків з обліку резерву
забезпечення професійного розвитку персоналу наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Пропозиції типової кореспонденції щодо обліку резерву забезпечення
професійного розвитку персоналу
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2

4

Зміст господарської операції
Здійснено нарахування резерву забезпечення професійного
розвитку персоналу:
робітників, зайнятих на виробництві
загальновиробничого персоналу
адміністративного персоналу
персоналу, зайнятого у збуті
Визнано витрати, пов’язані з підвищення кваліфікації робітників,
зайнятих на виробництві (із залученням сторонніх організацій)
Визнано витрати, пов’язані з підвищення кваліфікації робітників,
зайнятих на виробництві (власними силами підприємства –
розрахунки за виплатами працівниками, які надають послуги
навчання та ЄСВ)
Списані витрати з підвищення кваліфікації робітників, зайнятих
на виробництві за рахунок забезпечення резерву
Джерело: розробка автора

Кореспонденція
бухгалтерських
рахунків
Дебет
Кредит
23
91
92
93
23

479
479
479
479
685

23

661, 65

479143

23

Рис. 1. Технічна картка забезпечення професійного розвитку персоналу
Джерело: розробка автора
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Використовуючи запропоновану методику формування резерву
забезпечення навчання та підвищення кваліфікації
персоналу та
кореспонденцію рахунків з обліку резерву забезпечення професійного розвитку
персоналу, нами розроблено технічну картку забезпечення професійного
розвитку персоналу (рис. 1), у якій поетапно відображено рух суми резерву
забезпечення розвитку персоналу на рахунках бухгалтерського обліку в трьох
напрямках: резервування, нарахування та використання.
Висновки та пропозиції. Розвиток персоналу – це системно
організований процес безперервного професійного навчання працівників для
підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійнокваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення
соціальної структури персоналу. Вважаємо за доцільне відображати на
рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з розвитку персоналу,
що призводять до збільшення економічних вигід. У такому разі необхідно
формувати спеціальний резерв, до якого будуть відраховувати кошти, які
відносяться на витрати підприємства впродовж усього життєвого циклу
працівника, що забезпечить відновлення його соціально-професійного якості та
нагромадження коштів для проведення навчання та підвищення кваліфікації
відповідно до вимог робочого місця.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
THEORETICAL ASPECTS OF FORMING THE COMPETITIVE STRATEGY
OF RESTAURANT ENTERPRISES
Мета статті полягає у дослідженні інваріантних підходів до визначення сутності
поняття «конкурентна стратегія підприємства» та визначення особливостей формування
конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства з урахуванням їх галузевої
специфіки. Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів формування
конкурентної стратегії на підприємствах ресторанного господарства з метою підвищення
результативності їх діяльності в сфері громадського харчування. Вирішення постановлених
у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів
дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу.
У роботі узагальнено наукові погляди дослідників до визначення сутності «конкурентна
стратегія» та визначено характерні для підприємств ресторанного господарства
особливості конкуренції. Запропонований підхід до ідентифікації конкурентних переваг
підприємства ресторанного господарства являє собою сукупність ключових
взаємозалежних факторів, які є джерелами їх формування і за своєю основою можуть
бути помітні, або не помітні споживачу. Обґрунтовано, що конкурентна стратегія
підприємства ресторанного господарства повинна бути спрямована на створення та
підтримку конкурентної переваги, підвищення конкурентоспроможності та досягнення
стійкої конкурентної позиції в сфері ресторанного бізнесу. Основні наукові положення
статті можна використовувати у практиці підприємств ресторанного господарства.
Ключові
слова:
конкурентна
стратегія,
конкурентна
перевага,
конкурентоспроможність, підприємство ресторанного господарства.
Цель статьи заключается в исследовании инвариантных подходов к определению
сущности понятия «конкурентная стратегия предприятия» и определение особенностей
формирования конкурентных преимуществ с учетом отраслевой специфики предприятий
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ресторанного хозяйства. Статья посвящена исследованию теоретических аспектов
формирования конкурентной стратегии на предприятиях ресторанного хозяйства с целью
повышения результативности их деятельности в сфере ресторанного бизнеса. Решение
поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных
методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, диалектического
подхода. В работе обобщены научные взгляды ученых к определению сущности понятия
«конкурентная стратегия» и определены характерные для предприятий ресторанного
хозяйства особенности формирования конкуренции. Предложенный подход к
идентификации конкурентных преимуществ предприятия ресторанного хазяйства
представляет собой совокупность ключевых взаимосвязанных факторов, которые являются
источниками их формирования и по своей материальной и нематериальной основе могут
быть заметны, или не заметны потребителю. Обосновано, что конкурентная стратегия
предприятия ресторанного хозяйства должна быть ориентирована на создание и
поддержку конкурентного преимущества, повышение конкурентоспособности и
достижения устойчивой конкурентной позиции в сфере ресторанного бизнеса. Основные
научные положения статьи можно использовать в практике предприятий ресторанного
хозяйства.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, конкурентное преимущество,
конкурентоспособность, предприятие ресторанного хозяйства.
The purpose of the article is to investigate the invariant approaches to the definition of the
essence of the concept of "competitive strategy of the enterprise" and to determine the peculiarities
of the formation of competitive advantages taking into account the industry specificity of the
enterprises of the restaurant industry. The article is devoted to the research of theoretical aspects of
the formation of a competitive strategy at restaurant enterprises with the purpose of increasing the
efficiency of their activities in the sphere of restaurant business. The solution of the tasks set in the
article was carried out with the help of such general scientific and special methods of research:
analysis and synthesis, systematization and generalization, a dialectical approach. In the paper, the
scientific opinions of scientists are elaborated on the definition of the essence of the concept of
"competitive strategy", the specific features of the formation of competition characteristic for
restaurant enterprises are defined. The proposed organizational approach to the identification of
competitive advantages of a restaurant business enterprise. This approach is a set of key
interconnected factors that are the sources of their formation and their material and non-material
basis and can be noticeable or not noticeable to the consumer. It is substantiated that the
competitive strategy of the enterprise of restaurant industry should be oriented on creation and
support of competitive advantage, increase of competitiveness and achievement of a stable
competitive position in sphere of restaurant business. The basic scientific articles of the article can
be used in the practice of restaurant enterprises.
Keywords: Competitive strategy, competitive advantage, competitiveness, restaurant
business enterprise.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Швидка трансформація
умов функціонування підприємств на ринку, поширення застосування
споживчо-орієнтованого підходу при виробництві, реалізації продукції та
наданні послуг, скорочення тривалості життєвих циклів актуалізують питання
формування дієвої конкурентної стратегії, яка була б спрямована на
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, створення стійкої
конкурентної переваги та підтримки конкурентної позиції на певному сегменті
ринку.
У всьому цивілізованому світі ресторанний бізнес є одним із найбільш
розповсюджених видів малого бізнесу, тому підприємства ресторанного
господарства ведуть між собою постійну боротьбу за оптимальне
22

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

позиціонування на ринку та найбільш перспективні його сегменти [1].
Вітчизняні ресторатори активно вивчають нові тенденції вітчизняного і
світового ринків ресторанного бізнесу, розробляють нові ідеї для утримання
постійних клієнтів та підвищення лояльності постійних клієнтів до закладу
ресторанного бізнесу. За таких умов ефективне функціонування і
довгостроковий розвиток підприємств ресторанного господарства визначається
своєчасністю реакції на дії конкурентів, вмінням вибору раціональних
конкурентних стратегій. Усвідомлення цих обставин призвело до фокусування
уваги науковців на проблематиці формування конкретної за змістом і
послідовністю конкурентної стратегії підприємств ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти формування конкурентних стратегій широко висвітлені в працях
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, серед яких: Г. Азоєв, І. Ансофф,
Л. Балабанова, Є. Бельтюков, І. Божидай, Ю. Іванов, Р. Квасницька, І.
Кошелупов, М. Портер, Г. П’ятницька, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, Б. Фіщук
та інші. Разом з тим, вивчення опублікованих праць і практики господарської
діяльності підприємств ресторанного господарства свідчить про недостатнє
висвітлення принципово важливих питань, пов’язаних із теоретико-методичним
забезпеченням формування конкурентної стратегії з урахуванням галузевої
специфіки. Зокрема, у дослідженнях учених існує поляризація думок стосовно
сутності самого поняття «конкурентна стратегія», ключових принципів її
формування та конкретизації видів конкурентні стратегії в залежності від типу
підприємства ресторанного господарства.
Метою роботи є комплексне дослідження дослідженні інваріантних
підходів до визначення сутності поняття «конкурентна стратегія підприємства»
та визначення особливостей формування конкурентних переваг з урахуванням
галузевої специфіки підприємств ресторанного господарства. Для реалізації
поставленої мети у межах даної статті вирішено наступні наукові завдання:
висвітлено та узагальнено наукові погляди дослідників до визначення сутності
«конкурентна стратегія»; визначено характерні для підприємств ресторанного
господарства особливості конкуренції; розроблено організаційний підхід до
ідентифікації конкурентних переваг підприємства ресторанного господарства;
розроблені конкурентні стратегії в залежності від типу підприємства
ресторанного господарства; обґрунтовано ключові принципи формування
конкурентної стратегії.
Результати дослідження. Підприємства ресторанного господарства
знаходяться у стані постійної боротьби за лояльність споживача, яка
формується та підтримується за рахунок наявної конкурентної переваги. Тобто
ресторанне господарство не може дозволити собі завоювати споживача
первісними факторами лояльності та розвиватися за інерцією тривалий період.
Жорстка конкуренція та динамізм зовнішніх умов, особливо поведінкових змін
споживача та економічного стану країни, змушують приділяти формуванню
конкурентної стратегії значну увагу.
Вивчення економічної літератури з питань формування конкурентної
стратегії підприємства дозволило зробити висновок, що попри різноманітну
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спрямованість
публікацій
теоретико-методологічної
та
прикладної
спрямованості, застосування понятійного апарату неоднозначне та має
суперечливий характер, що ускладнює процес логічного формування
ефективної конкурентної стратегії та її практичної реалізації. Вирішення цієї
проблеми дозволить не тільки надати вірний імпульс розвитку аналітичного
інструментарію, але сформувати базис сучасного управлінського мислення,
здатного відповідати вимогам нової економіки.
Проведене теоретичне дослідження визначення сутності терміну
«конкурентна стратегія» виявило значну суперечливість щодо його трактування
вітчизняними та зарубіжними вченими.
Відповідно погляду П. Смоленюк «… конкурентна стратегія - це спосіб
отримання стійких конкурентних переваг підприємства шляхом конкурентної
боротьби, задоволення різних і мінливих потреб покупців краще, ніж це
роблять конкуренти» [4, с. 86]. Таке трактування акцентує увагу на
необхідності формування стійких конкурентних переваг, що безумовно є
невід’ємним елементом формування конкурентної стратегії підприємства
ресторанного господарства. Тільки ті унікальні способи формування
конкурентних переваг, які важко скопіювати та відтворити на інших
підприємствах ресторанного господарства будуть сприяти досягненню
бажаного рівня конкурентоспроможності у сфері ресторанного бізнесу.
Заслуговує на увагу підхід, відповідно якого «конкурентна стратегія
становить модель поведінки підприємства, яка має на меті досягнення
конкурентних переваг на ринку за наявності ресурсів та з урахуванням умов як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування» [5, с.122]. Дане
визначення орієнтоване на ринковий підхід, який включає, в першу чергу,
орієнтацію на внутрішнє та зовнішнє середовище. Важливо підкреслити, що
зовнішнє середовище створює конкретні умови функціонування підприємства
ресторанного господарства, частина з яких може бути змінена за допомогою
впливу ефективної та налагодженої системи управління.
Своєю чергою, Іванов Ю. під терміном конкурентна стратегія розуміє
«…ретельно розроблену програму заходів, які мають бути реалізовані
підприємством, з метою досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку та
адаптації його до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі» [6, с. 70].
Зазначимо, що в умовах невизначеності, високого динамізму та ускладнення
середовища функціонування утримання конкурентних позицій можлива тільки
при умові адаптації
підприємства ресторанного господарства до змін
середовища. Проте, акцент науковця на програмі заходів залишає поза увагою
конкретизацію їх напрямків, що на наш погляд, є досить вузьким та
однозначним, що обумовлює необхідність його конкретизації з урахуванням
галузевої специфіки підприємств ресторанного господарства.
За визначенням Р. С. Квасницької «..конкурентна стратегія підприємства
являє собою комплекс взаємопов’язаних заходів, що ґрунтуються на внутрішніх
конкурентних перевагах та вмінні підприємства нейтралізувати вплив
зовнішніх факторів із максимальною вигодою для себе з метою отримання
пріоритетних переваг у веденні конкурентної боротьби та для досягнення
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бажаного рівня конкурентного потенціалу підприємства» [5, с. 123]. У даному
визначенні науковцем робиться наголос здебільшого на цільову спрямованість
підприємства щодо досягнення бажаного рівня конкурентного потенціалу
підприємства. Разом з тим, залишається незрозумілим, які саме елементи
конкурентного потенціалу повинні бути задіяні та активізовані для формування
внутрішніх конкурентних перевагах підприємства.
На наш погляд, найбільш повним визначенням, що відповідає
комплексному підходу, є трактування сутності терміну «конкурентна стратегія»
Божидай І., відповідно якому «… конкурентної стратегії підприємства як
динамічного довгострокового цілеспрямованого комплексу взаємопов’язаних
заходів, підпорядкованого загальній меті підприємства, що ґрунтуються на
внутрішніх можливостях підприємства, спрямованого на досягнення та
утримання бажаного рівня конкурентоспроможності, конкурентних переваг,
стійкої конкурентної позиції підприємством та здатного нейтралізувати вплив
конкурентних сил» [7]. Даний підхід вказує на довгострокову спрямованість
конкурентної стратегії, враховує внутрішні можливості підприємства, які
можуть бути задіяні для формування стійких конкурентних переваг.
Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сутності терміну
«конкурентна стратегія» слід зазначити, що більшість вчених позначають
орієнтованість конкурентної стратегії на формування конкурентних переваг
підприємства.
Вважаємо, що конкурентними перевагами підприємства ресторанного
господарства є сукупність факторів, що формують у споживача стійке
внутрішнє бажання відвідати заклад ще раз. Такими факторами можуть бути:
стратегічна зона господарювання, яка може бути виділена за різними ознаками
(географічною, демографічною, рівнем доходу, поведінковою); ціна; рівень
якості послуг; індивідуальний підхід; інновації, що формують оригінальність
закладу ресторанного господарства; інтер’єр, тощо.
Визначені фактори формуються під впливом існуючих особливостей
конкуренції в даній галузі. Наприклад, такий фактор, як територіальне
розміщення, є впливовим лише для першого відвідування закладу споживачем,
для формування лояльності обов’язковою умовою є наявність конкурентної
переваги.
Зазначимо, що конкуренція у ресторанному господарстві має такі
особливості [1, с.132]:
1) підприємства ресторанного господарства, як правило, орієнтовані на
територіально обмежений ринок;
2) частина підприємств ресторанного господарства можуть конкурувати
між собою у загальноміському масштабі на сегменті ринку по обслуговуванню
туристів, святкових заходів, ділових зустрічей тощо;
3) для підприємств ресторанного господарства, які організовують
харчування за місцем роботи і/або навчання, максимізація прибутку є
другорядною ціллю;
4) за попит розосереджених контингентів споживачів за місцем роботи
змагаються як підприємства ресторанного господарства, що розміщені поряд,
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так і підприємства, які доставляють продукцію на робочі місця за попереднім
замовленням тощо.
Основним параметром конкурентної стратегії є конкурентоспроможність
послуг
підприємства
ресторанного
господарства,
яку
відповідно
запропонованого Л. М. Лояк якісного підходу можна оцінити за такими
параметрами як: комплексність обслуговування; якість роботи обслуговуючого
персоналу; якість продукції ресторанного господарства; експлуатаційні
характеристики приміщень підприємств ресторанного господарства; рівень
витрат, пов’язаних з наданням послуг; рівень інновативності послуг (з
урахуванням складності їх імітації для конкурентів) [1, с.133].
Вважаючи на необхідність систематичного коректування поточної
діяльності залежно від зміни вимог та запитів споживачів, слід підтримати
погляд вчених [2, с.123], які зазначають, що «…сила конкурентної боротьби
повинна відбиватися у конкурентній стратегії, результатом якої має стати
реалізація стійких конкурентних переваг підприємства та досягнення високого
рівня конкурентоспроможності». Безумовно, стійкі конкурентні переваги
відображають перевагу підприємства ресторанного господарства над
конкурентами. Для досягнення успіху і процвітання на ринку ресторанного
бізнесу підприємству сфери ресторанного господарства необхідно знайти
джерела цих переваг.
Складність процесу пошуку джерел формування конкурентних переваг
зумовлюється також комплексним впливом багатьох зовнішніх та внутрішніх
факторів. У галузі ресторанного господарства вони характеризуються
внутрішньою атмосферою (не помітною споживачу), матеріальною і
нематеріальною
якістю
обслуговування,
створенням
комфортних
психологічних умов для відвідувачів, а також витратами часу на
обслуговування [3]. При визначенні конкурентних переваг важливо не
залишити поза увагою різні джерела їх формування. Ураховуючи, що
конкурентні переваги підприємства ресторанного господарства формують як
внутрішні так і зовнішні процеси, які за своєю основою можуть бути помітні,
або не помітні споживачу, для визначення джерел їх формування доцільно
представити конкурентні переваги у вигляді «айсберга» (рис. 1).
Доцільно зазначити, що на практиці вибір та розробка стратегій щодо
реалізації конкурентних переваг повинні базуватися на результатах діагностики
фінансового стану підприємств ресторанного господарства, їх споживчої
привабливості [10, с.6].
Спираючись на галузеву специфіку підприємства ресторанного
господарства, вважаємо, що конкурентна стратегія, а, відповідно і конкурентні
переваги мають певні особливості в залежності від типу закладу сфери
ресторанного бізнесу. Так, Г. П’ятницька виділяє три основних типи
ресторанного
господарства:
1)
підприємств
(закладів)
швидкого
обслуговування; 2) підприємств формату Quick&Casual; 3) елітних підприємств
(закладів) ресторанного господарства [11, с. 136].
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Конкурентні переваги підприємства

Технологія виготовлення
страв
Професіоналізм персоналу
Психологічний клімат в
колективі
Інновації в бізнес-процесах
Інші

«Непомітні»
споживачу фактори

«Помітні»
споживачу
фактори

Якість став
Оригінальність меню
Якість та час
обслуговування
Інтер’єр
Інші

Рис. 1. «Айсберг» конкурентних переваг підприємства ресторанного
господарства [розроблено авторами]
Для кожного типу ресторанного господарства запропоновані окремі
конкурентні стратегії (табл.1).
Таблиця 1
Рекомендовані конкурентні стратегії в залежності від типу підприємства
ресторанного господарства [сформовано на основі 1, 2, 5, 6, 8, 13]
Тип підприємства ресторанного
господарства
Підприємства
обслуговування
споживач)

швидкого
(масовий

Підприємства
формату
Quick&Casual
–
традиційний
формат
ресторанного
господарства (масовий та окремий
споживач)

Елітні підприємства
споживач)

(окремий

Конкурентна стратегія (конкурентні переваги)
Стратегія лідерства за витратами (низькі ціни, висока
швидкість обслуговування, стандартизація всіх бізнеспроцесів – виробництва, реалізації, послуг).
Стратегія лідерства на ринку.
Наступальна стратегія.
Вузькоспеціалізована стратегія.
Стратегія оптимальних витрат (розширення асортименту
продукту та послуг, впровадження індивідуалізації
обслуговування, поєднання стандартизації та часткової
унікальності бізнес-процесів;
можливе застосування
інновацій)
Стратегія досягнення впливової позиції на ринку.
Наступальна або коопераційна стратегія.
Гнучка до потреб споживача.
Стратегія фокусування на диференціації (унікальність
всіх бізнес-процесів; висока якість; застосування
інновацій).
Стратегія зайняття стійкої позиції на ринку.
Оборонна або коопераційна стратегія.
Вузькоспеціалізована стратегія.
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Здійснений науковий пошук та узагальнення існуючих в економічній
літературі підходів до визначення конкурентних переваг, дозволило визначити,
що основою конкурентної стратегії є конкурентні переваги підприємства. Слід
також підтримати погляд Є. А. Бельтюкова, відповідно якого «… не менш
важливим є принцип врахування впливу факторів середовища функціонування
організації, для якої розробляється конкурентна стратегія» [10, с.7].
Підприємство, яке прагне домогтися успіху у ресторанного бізнесі,
повинно сформувати хоча б одну (а в ідеалі — всі) з можливих стратегій для
досягнення конкурентних переваг: низька ціна продукту, пропонованого
підприємством ринку; висока якість продукту, пропонованого підприємством
ринку; негайне реагування підприємства на зміни вимог ринку; домінування
підприємства у вузькій ринковій ніші; присутність підприємства на різних
ринках [13].
Повністю підтримуючи погляд Т. В. Шталь, слід акцентувати увагу на
тому, що «…що підприємства досягають сили та впливу на ринку різними
шляхами: через клієнтів – висока якість обслуговування і відносин з клієнтами
(лояльність); через канали – домінуюча позиція в каналі; через продукт або
здібності (компетентності); через капітал» [13]. Визначені шляхи виступають
джерелом конкурентної переваги, де канал та капітал відносяться до лідерства у
витратах; клієнт, компетентність та канал – до диференціації.
Висновки та пропозиції. Таким чином, підприємства ресторанного
господарства функціонують у складних умовах жорсткої конкуренції, швидкої
зміни потреб споживачів, мінливості економічних та інших ринкових умов
господарювання. За такими вимогами ринку конкурентна стратегія, що
спрямована на створення та підтримку конкурентної переваги, підвищення
конкурентоспроможності та досягнення стійкої конкурентної позиції, є
необхідним елементом управління підприємством ресторанного господарства.
Формування конкурентної стратегії вимагає комплексного підходу, що включає
її вивчення та розробку в якості складової стратегічного набору та вибору за
різними класифікаційними ознаками.
Подальшим напрямом дослідження у даному напрямку є розробка
інтегрованого підходу до формування конкурентної стратегії суб’єктів сфери
ресторанного господарства.
1.
2.
3.

4.
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ОЦІНКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ОБЛІКУ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УЧЁТЕ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕТОДИКИ
EVALUATION OF OBLIGATIONS IN ACCOUNTING: DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT OF THE METHODS
В статті розглянуто сучасний стан та напрями розвитку методики оцінки
зобов’язань в бухгалтерському обліку. Здійснено порівняння методів оцінки зобов’язань
згідно вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та МСБО (МСФЗ).
Досліджені з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду сучасні тенденції методики
визначення справедливої вартості зобов’язань, особливо – стосовно зобов’язань поточних,
як найбільш розповсюджених в економіці України.
Ключові слова: бухгалтерський облік, оцінка, зобов’язання, кредитори,
заборгованість, справедлива вартість.
В статье рассмотрены современное состояние и направления развития методики
оценки обязательств в бухгалтерском учете. Осуществлено сравнение методов оценки
обязательств согласно отечественных Положений (стандартов) бухгалтерского учета и
МСБУ (МСФО). Исследованы с учетом отечественного и зарубежного опыта современные
тенденции методики определения справедливой стоимости обязательств, особенно - в
отношении обязательств текущих, как наиболее распространенных в экономике Украины.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, оценка, обязательства, кредиторы,
задолженность, справедливая стоимость.
The article considers the current state and directions of development of the methodology for
obligations assessing in accounting. Comparison of the valuation methods of obligations under the
National Accounting Standards and IAS (IFRS) is performed. Taking into account domestic and
foreign experience, modern trends in the methodology for determining the fair value of liabilities
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have been studied, especially with regard to current liabilities, as the most common in the
Ukrainian economy.
Keywords: accounting, valuation, obligations, creditors, debt, fair value.

Постановка проблеми. В сучасних малосприятливих економічних
обставинах для ефективного забезпечення господарювання важливими є
заходи, спрямовані на забезпечення фінансової спроможності підприємств,
зокрема - в аспектах підвищення їх платоспроможності, забезпечення
виконання зобов’язань перед кредиторами, запобігання будь-якого
необґрунтованого зростання обсягу таких зобов’язань, що має в підсумку
призвести до пришвидшення обертання капіталу та його зростання в
національному масштабі.
Важливим фактором забезпечення ефективності розрахункових операцій
є адекватність визначення вартості зобов’язань господарюючих суб’єктів.
Маніпуляції різного роду, свідоме чи несвідоме спотворення їх істинної
вартості є серйозним чинником підриву економічної стабільності. Водночас
головним інструментом, що дасть змогу визначити справжній фінансовий стан
підприємства, є саме оцінка. А головним пріоритетом в цьому, на нашу думку, є
те, що зобов’язання необхідно оцінювати таким методом, який би, згідно з
постулатом консерватизму, не применшував їхню суму, визначаючи їх вартість
за максимально об’єктивним критерієм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему достовірної оцінки
зобов’язань, їх відображення у фінансовій звітності висвітлено у працях
багатьох науковців не тільки з облікової, але і з правової точок зору. У своїх
працях на питання оцінки зобов'язань звертали увагу Асмолова Т. В., Безверхий
К.В. [3], Безкоровайна Л.В., Бродська І.І. [4], Гоголь Т.А., , Безкоровайна Л.В.,
Присяжнюк С.В., A. King [1], J. Foster та ін.
Виділення невирішених частин загальної проблеми. У працях
науковців розглядаються здебільше загальні засади оцінки зобов'язань;
методиці оцінки поточних зобов'язань в їх контексті, на нашу думку, не
приділено належної уваги.
Метою статті є дослідження видів оцінки зобов’язань (в першу чергу –
поточних) у міжнародній та вітчизняній практиці обліку та напрацювання
методичного інструментарію щодо оцінки окремих видів поточних зобов’язань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вартість зобов’язань
господарюючого суб’єкта безпосередньо впливає на його вартість, тобто «ціну»
бізнесу, відтак оцінка зобов’язань в процесі господарювання використовується
при визнанні та при погашенні всіх видів зобов'язань, зокрема при здійсненні
таких операцій, як купівля-продаж товарів та послуг, оренда майна у інших
суб’єктів господарювання, тощо. Від правильності оцінки об’єктів
бухгалтерського обліку залежить достовірність інформації, відображеної у
фінансовій звітності та прийняття на її основі ефективних управлінських
рішень.
Тому спочатку доцільно буде виділити основні бухгалтерські вимоги до
оцінки, що наведені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Основні вимоги до оцінки в бухгалтерському обліку
Вимога

Характеристика

Реальність
Адекватність
Єдність оцінки
Цілеспрямованість

Фактична вартість всіх об’єктів обліку обчислюється на основі
проведеної інвентаризації та переоцінки.
Грошовий вираз об’єктів обліку об’єктивно відповідає їх фактичній
величині (вартості).
Однаковість і незмінність оцінки протягом тривалого часу та на
всіх суб’єктах господарювання.
Правильність (відповідність) вартісного вимірювання об’єкту
обліку меті, заради якої вона здійснюється

Огляд літератури з теорії бухгалтерського обліку свідчить про те,
вітчизняні вчені традиційно тлумачать оцінку як складову методу
бухгалтерського обліку. При цьому основний наголос робиться на тому, що
оцінка – це вираз у грошовій формі майна підприємства з метою узагальнення
даних у бухгалтерському обліку та звітності.
На думку Н.М. Малюги [6]., «оцінка – це процес усвідомлення позитивної
чи негативної значимості будь-яких господарських явищ, результатів праці,
форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних вчинків, здобутків
господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб’єкта»
Л.Г. Ловінська визначає оцінку наступним чином: «це складова методу
бухгалтерського обліку, за допомогою якої здійснюється вимірювання вартості
об’єктів бухгалтерського обліку, створення якісних характеристик обліковоекономічної інформації та інформаційне забезпечення аналізу фінансового
стану підприємства й ефективності його менеджменту»[5].
Поняття «оцінка» в Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» і Положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку (П(С)БО) використовується для пояснення принципів обліку, сутності
активів, зобов'язань, доходів і витрат. Оцінка поточних зобов'язань формується
під впливом трьох принципів бухгалтерського обліку: безперервності,
обачності, історичної (фактичної) собівартості (хоча останній поступово
витісняється в Міжнародних стандартах фінансової звітності на користь
застосування оцінки за справедливою вартістю).
Нормативна база бухгалтерського обліку в Україні щодо оцінки об'єктів
обліку при їх визнання і відображення в балансі в цілому відповідає МСФЗ. Це
обумовлено тим, що П(С)БО розроблялися на основі МСБО - МСФЗ, а відтак
вони в цілому перебувають в контурі їх вимог. Однак, і в МСФЗ, і в П(С)БО
недостатньо чітко сформульовані положення щодо того, за якою ж оцінкою
об'єкти обліку повинні оцінюватися при визнанні та відображенні в балансі.
У міжнародній практиці порядок визначення та відображення
короткострокових зобов'язань регулюється МСБО 1 і МСБО 37, а в Україні П(С)БО 11«Зобов'язання». З метою аналізу спільних тa відмінних особливостей
вітчизняних та міжнародних положень [2] , необхідно виконати їх порівняння,
результати якого наведено в таблиці 2.
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Частково збігаються
Не збігаються

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені
П(С)БО 11 «Зобов’язання»
зобов’язання та непередбачені активи»
Сфера застосування
Застосовується
всіма
суб'єктами Норми положення застосовуються
господарювання до обліку забезпечень, підприємствами, організаціями та
умовних зобов'язань і умовних активів, за іншими
юридичними
особами
винятком тих, які є результатом контрактів, незалежно від форм власності (крім
що підлягають виконанню, крім випадків, бюджетних установ та підприємств, які
коли контракт є обтяжливим; на які відповідно до законодавства складають
поширюється сфера застосування іншого фінансову звітність за МСФЗ).
стандарту.
Оцінка зобов’язань
Сума юридичних (або конструктивних) 1)довгострокові зобов’язання, на які
зобов’язань має бути найкращою оцінкою нараховуються
відсотки,
видатків,
необхідних
для
погашення відображаються в балансі за їх
теперішньої заборгованості на дату балансу
теперішньою
вартістю;
2)поточні
зобов’язання відображаються в балансі
за сумою погашення; 3)непередбачені
зобов’язання
відображаються
на
позабалансових рахунках підприємства
за обліковою оцінкою

Висно
вки

Таблиця 2
Порівняльна характеристика міжнародного тa національного
стандартів з обліку зобов’язань

При застосуванні кожного з цих стандартів, слід враховувати, що між
національними П(С)БО тa МСБО (МСФЗ) все ж існують певні істотні
відмінності. Так, якщо розглядати визнання зобов'язань, то слід відмітити, що
національні стандарти, в даному випадку, розглядають саме зобов'язання, а
міжнародні – забезпечення. Згідно з МСБО 37 забезпечення відображається в
балансі в складі короткострокових або довгострокових зобов’язань. У
бухгалтерській практиці нашої держави взагалі не передбачено поділ оцінки
забезпечень за часом їх залучення, хоча термін виконання цих зобов’язань
різний.
Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», балансова вартість поточних
зобов’язань визначається за сумою погашення. Сума погашення –
недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується,
буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності
підприємства [11, п.12]. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються
відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю.
Як вважає К. Безверхий, серед зобов'язань, оцінка яких повинна бути
закріплена в обліковій політиці [3], можна виділити оціночні зобов'язання
довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, і які відображають в
балансі за їх теперішньою вартістю. Оціночне зобов'язання довгострокового
характеру приймається до обліку за дисконтованою вартості. При
дисконтуванні підприємствам доцільно брати за базис прогнозний рівень
інфляції і ставки рефінансування Національного банку України.
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При застосуванні дисконтованої вартості оціночного зобов'язання за
екологічно небезпечним об'єктом основних засобів, котрий передбачено
придбати, підприємство мінімізує податкові платежі (податок на майно
підприємства) [3, с.19].
Міжнародні стандарти засадничо трактують оцінку об'єктів обліку як
процес розрахунку грошових коштів, за якими об'єкти визнані і внесені в
звітність підприємства.
Методичні рекомендації МСБО та МСФЗ з цих питань зводяться по суті
до трактування наступних методів оцінки:
- оцінки за історичною собівартістю зобов’язання - у вартості,
еквівалентній сумі активів, що можуть бути передані в рахунок сплати
зобов’язання, або в сумі грошових коштів чи їх еквівалентів, які будуть
сплачені з метою погашення зобов’язання у процесі звичайної господарської
діяльності підприємства (тлумачення МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов'язання та умовні активи», п.37);
- оцінки за амортизованою собівартістю – в сумі, за якою зобов’язання
оцінили при первісному визнанні, мінус виплати основної суми боргу, плюс
(або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною
сумою та сумою погашення, мінус будь-яку часткове списання суми боргу;
- оцінки за справедливою вартістю, що припускає, «що актив або
зобов'язання обмінюється між учасниками ринку у звичайній операції продажу
активу або передачі зобов'язання на дату оцінки за поточних ринкових умов».
Сама ж справедлива вартість визначається як сума, за якою можна
обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними,
зацікавленими і незалежними сторонами.
При цьому припускається, що операція передачі зобов'язання
відбувається або на основному ринку для цього зобов'язання; або - за
відсутності основного ринку - на найсприятливішому ринку для цього
зобов'язання [7, п.16].
Інформація про справедливу вартість дає змогу порівнювати фінансові
інструменти, які мають однакові економічні характеристики, незалежно від
мети їх утримання, термінів випуску, придбання чи емітентів.
У світовій практиці застосовують три базових підходи до оцінки
справедливої вартості:
- ринковий: сукупність методів оцінки вартості об’єкта, що ґрунтуються
на інформації о реальних угодах на ринках;
- доходний: сукупність методів оцінки вартості об'єкта, що ґрунтуються
на визначенні майбутніх доходів від об’єкта оцінки;
- витратний: сукупність методів оцінки вартості об’єкта, що ґрунтуються
на визначенні витрат, необхідних для відновлення об’єкта оцінки з
врахуванням зносу.
В українській практиці переважно використовують ринковий підхід (і це
при тому, що стосовно багатьох об’єктів обліку (а відтак і оцінки) досі відсутні
можливості належної ринкової експозиції, на яку не чинили б тиск чинники не
ринкового характеру, а простіше – сам такий незалежний ринок).
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Пріоритетність застосування первісної оцінки за справедливою вартістю
належить до фінансових зобов’язань, а оцінки за амортизованою собівартістю –
до інших зобов’язань. Також необхідно зазначити, що саме до фінансових
зобов’язань, згідно з МСФЗ, належать, окрім зобов’язань за борговими цінними
паперами, привілейованими акціями, векселями виданими, також і зобов’язання
за банківськими позиками та - що для наших реалій найважливіше –
кредиторська заборгованість за товарними операціями, обумовленими
контрактним правом. Тобто - основною масою зобов’язань для вітчизняного
бізнесу.
В свою чергу, до складу інших зобов’язань належать одержані аванси за
товари, продукцію, роботи та послуги, доходи майбутніх періодів, за
форвардними та ф’ючерсними контрактами, гарантійні зобов’язання,
зобов’язання за податками та іншими платежами, що не оформлені угодами.
Питома вага цих зобов’язань суттєво менша, ніж у «фінансових».
Оцінка за справедливою вартістю є безумовним трендом сучасного
обліку. Американський теоретик і практик оцінки Альфред Кінг зазначає, що
найближчим часом буде здійснено «перехід від обліку за первісною вартістю
придбання до обліку за справедливою вартістю. І в майбутньому доведеться
звертатися до книг з історії, щоб прочитати про обліку за первісною вартістю,
оскільки його більше не викладатимуть студентам» [1, с.15].
Однак, при оцінці зобов’язань слід враховувати той факт, що міжнародна
практика досі не дає остаточної відповіді на питання, чи доцільно оцінювати за
справедливою вартістю кредиторську заборгованість і чи має така оцінка
враховувати власний кредитний ризик компаній.
Проте головним ускладненням в прикладному застосуванні методики
МСФЗ щодо оцінки зобов’язань за справедливою вартістю в наших реаліях нам
вважаються не хиби самої такої методики (хоча вони теж існують), а банальна
відсутність належної експозиції на згаданому вже «найсприятливішому» ринку
та більш ніж серйозні претензії до ринку «основного» – за фактичною
відсутності таких в наших сучасних умовах. Відтак у поточному обліку
зобов’язань швидше за все ми ще довго будемо змушені користуватись
методикою оцінки згідно П(С)БО 11 – тобто, за сумою їх погашення.
А наприкінці дозволимо собі ще раз процитувати А.Кінга: «Якщо вартість
було б можливо визначити однозначно, участь людини в цьому процесі була б
непотрібною».
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
PECULIARITIES OF MARETKING MANAGEMENT AT
TELECOMMUNICATION COMPANIES
Анотація. У статті досліджено особливості реалізації маркетингового
менеджменту телекомунікаційних підприємств. Запропоновано класифікаційну систему
операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні. Визначено вісім ознак формування
якісних телекомунікаційних послуг для вітчизняного ринку. Запропоновано концептуальну
схему надання якісних телекомунікаційних послуг на основі принципів маркетингового
менеджменту.
Ключові слова: маркетинговий менеджмент, підприємство, оператори, провайдери,
телекомунікаційні послуги.
Аннотация. В статье изучены особенности ведения маркетингового менеджмента
в телекоммуникационных компаниях. Составлена классификационная система операторов и
провайдеров телекоммуникаций в Украине. Определены восемь признаков формирования
пакета качественных телекоммуникационных услуг для отечественного рынка.
Предложена концептуальная схема предоставления качественных телекоммуникационных
услуг на основе принципов маркетингового менеджмента.
Ключевые слова: маркетинговый менеджмент, предприятие, операторы,
провайдеры, телекоммуникационные услуги.
Abstract. The article considers the paculiarities of realization of marketing management at
telecommunication companies. The classification system of telecommunication operators and
providers in Ukraine has been proposed. The author has defined eight features of forming highquality telecommunication services for the domestic market. Was proposed the conceptual scheme
of provision of high-quality telecommunication services grounding on the marketing management
principles.
Key words: marketing management, a company, operators, providers, telecommunication
services.

Постановка проблеми. Законом України «Про телекомунікації»
закріплено, що телекомунікацією є процес передачі випромінювання,
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків або
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повідомлень по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних
системах [5]. Відповідно телекомунікаційне підприємство (ТК-підприємство) –
це самостійний суб'єкт господарювання, що має права юридичної особи і
здійснює діяльність у зазначеній сфері.
Маркетинговий менеджмент є інноваційним підходом до управління
телекомунікаційним підприємством і спрямований на підвищення рівня
конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг в умовах конкурентної
боротьби та під дією значної кількості внутрішніх та зовнішніх факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес маркетингового
менеджменту досліджували такі науковці, як Ламбен Ж.-Ж., Котлер Ф.,
Друкер П.,
Осовська Г. В.,
Біловодська O.,
Небава М. І.,
Вовчак О.,
Лук’янець Т., Белявцев М., Моргулець О. Б., Гуменна О., Куценко В., І.Г.
Кушнір І., Пічик К. та ін. Проте особливості маркетингового менеджменту для
телекомунікаційних підприємств науковцями майже не досліджувались.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для
формування оптимального методологічного інструментарію маркетингового
менеджменту телекомунікаційних підприємств необхідно узгодити специфіку
надання телекомунікаційних послуг з основними цілями управління.
Телекомунікаційні послуги є важливими та необхідними, створюють
соціальний ефект і регламентуються законодавством через формування
переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг. Однак їхній вплив
необхідно посилити методами маркетингового менеджменту.
Мета статті. Метою цієї статті є розробка концептуальної схеми процесу
формування телекомунікаційних послуг на основі клієнтоорієнтовного підходу
маркетингового менеджменту з врахуванням логічних співвідношень груп та
класів вітчизняних операторів та провайдерів телекомунікацій.
Результати дослідження. У Цивільному кодексі України [1] закріплено
розподіл всіх учасників цивільних відносин на дві групи – фізичні та юридичні
особи. Також серед фізичних осіб (людей) виділено окрему підгрупу «фізичних
осіб-підприємців (ФОП)», які після державної реєстрації набувають прав і
обов’язків щодо здійснювання господарської діяльності під власним ім’ям. У
сфері телекомунікацій вони частіше займаються мікро- та малим
підприємництвом, тобто середня кількість найнятих працівників не перевищує
50 осіб, а річний дохід не більший за 10 мільйонів євро за середнім курсом
Національного банку України (НБУ) [2]. Особливістю здійснення господарської
діяльності зазначених учасників є ознака унітарності (з лат. unito означає
єдність [3]), що характеризується зосередженням процесу прийняття
управлінських рішень виключно особою-підприємцем, який є одночасно
власником, керівником та контролером. Тому запровадження маркетингового
менеджменту в діяльність ФОП найчастіше пов’язане з суб’єктивними
переконаннями осіб-підприємців, що здійснюють телекомунікаційну діяльність.
На рис. 1 представлено схематичний розподіл суб’єктів господарювання
вітчизняної сфери телекомунікацій відповідно до норм сучасного
законодавства. Суцільними стрілочками позначено зв’язки, що чітко закріплені
в нормативних актах, пунктирними – гіпотетичні зв’язки, які за відсутності
40
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однозначної вказівки у законах можна трактувати по різному.
Телекомунікаційні підприємства відносяться до групи юридичних осіб,
набуваючи прав і обов’язків щодо здійснення господарської діяльності після
створення і державної реєстрації під обраною назвою. Такі суб’єкти є більш
різноманітними. По-перше, охоплюють всі види суб’єктів господарювання від
мікропідприємництва до великих підприємств. По-друге, здійснюваний процес
прийняття управлінських рішень залежить від організаційно-правової форми,
наявної структури, розподілу прав і повноважень між власниками,
менеджерами і співробітниками. По-третє, запровадження маркетингового
менеджменту на телекомунікаційних підприємствах найчастіше пов’язане з
об’єктивними причинами з метою підвищити ефективність і результативність
господарської діяльності.
Аналіз отриманих даних з реєстрів операторів і провайдерів телекомунікацій за
2012–2017 роки наданих Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), дозволив згрупувати
всіх учасників вітчизняного телекомунікаційного ринку за способом утворення
та формування власного капіталу. (НКРЗІ є колегіальним органом державного
регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку, який
підпорядкований Президенту і підзвітний Верховній Раді України [4]).

Рис. 1. Види суб’єктів господарювання вітчизняної сфери телекомунікацій
відповідно до норм сучасного вітчизняного законодавства (сформовано на
основі [1; 2; 5; 6; 7])
Поділ телекомунікаційних підприємств за двома групами на унітарні та
корпоративні наведено на рис. 2. Унітарні оператори і провайдери
засновуються однією людиною і їхніми специфічними ознаками є одноособове
виділення необхідного майна для функціонування суб’єкту господарювання,
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самостійний розподіл доходів, формування трудового колективу, управління
діяльністю телекомунікаційного підприємства, вирішення питань реорганізації
чи ліквідації. На відміну від ФОП, унітарні підприємства затверджують статут і
формують статутний фонд, який не поділений на частки 8.
Класифікація операторів і провайдерів телекомунікацій

за способом утворення і формування власного капіталу

Благодійні організації

Споживчі товариства

Командитні товариства

відповідальністю

Товариства з додатковою

Повні товариства

відповідальністю

Товариства з обмеженою

Акціонерні товариства

Колективні підприємства

(ст.63 ГКУ)

Корпоративні

Дочірні підприємства

Державні підприємства

Комунальні підприємства

Фізичні особи-підприємці (ФОП)

Приватні підприємства

Унітарні

за організаціно-правовою формою

Рис. 2. Класифікація вітчизняних операторів і провайдерів
телекомунікацій (сформовано на основі 2; 6; 9)
Корпоративними суб’єктами господарювання є виключно підприємства,
що утворені двома або більше засновниками на основі об’єднання їхнього
майна відповідно до прийнятого спільного рішення (закріпленого договором).
Засновники спільно управляють діяльністю оператора чи провайдера,
приймають участь у розподілі доходів і ризиків підприємства на основі
корпоративних прав та колегіально вирішують питання реорганізації чи
ліквідації.
Станом на 01.01.2012 р. в Україні до суб’єктів господарювання,
внесених до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій, належали 2
526 фізичних та юридичних осіб 9. З них: 1094 унітарних операторів і
провайдерів телекомунікацій, 1390 корпоративних підприємств і 42 дочірні
компанії. Зазначимо, що дочірні підприємства (1,66% від загальної кількості
суб’єктів господарювання) виділено в окрему групу, так як вони можуть бути і
унітарними, і корпоративними.
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Станом на 30.05.2017 р. до реєстру вітчизняних операторів та
провайдерів телекомунікацій, входило 6 199 фізичних та юридичних осіб 6. З
них: 3 581 унітарних операторів і провайдерів телекомунікацій, 2 564
корпоративних підприємств і 54 дочірні компанії. Деталізований розподіл
операторів та провайдерів телекомунікацій України за організаційно-правовою
формою наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл операторів та провайдерів телекомунікацій України за
організаційно-правовою формою (сформовано на основі 6; 9)
Суб’єкти
господарювання

Унітарні, у т.ч.:
– приватне
підприємство
– фізична особапідприємець
(ФОП)
– державне
підприємство
– комунальне
підприємство
Корпоративні,
у т.ч.:
– товариство з
обмеженою
відповідальністю
– акціонерне
товариство
– товариство з
додатковою
відповідальністю
– повне
товариство
– командитне
товариство
– споживче
товариства
– колективне
підприємство
– благодійна
організація
Дочірні
Всього

Станом на
01.12.2012 р.
Клас

Абсолютний
приріст
Кількість Струк- Кількість
тура,
підпр-в,
підпр-в,
од.
од.
%
Станом на
30.05.2017 р.

Темпи
зростання

Кількість
підпр-в,
од.

Структура,
%

A

1 094

43,31

3 581

57,77

2 487

227,33%

D

287

11,36

461

7,44

174

60,63%

E

683

24,04

2 960

47,75

2 277

333,38%

F

106

4,20%

126

2,03

20

18,87%

G

18

0,71

34

0,55

16

88,89%

B

1 390

55,03

2564

41,36

1 174

84,46%

I

1 209

47,86

2371

38,25

1 162

96,11%

J

175

6,93

173

2,79

-2

-1,14%

3

0,12

5

0,08

2

66,67%

2

0,08

1

0,02

-1

-50,00%

1

0,04

1

0,02

0

0,00%

-

-

5

0,08

5

-

-

-

7

0,1

7

-

-

-

1

0,02

1

-

42
2 526

1,66
100

54
6 199

0,87
100

12
3 673

28,57%
145,41%

K

C
Q
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У
законі
України
«Про
телекомунікації»
зазначено,
що
телекомунікаційна послуга (ТК-послуга) – це продукт діяльності оператора чи
провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів
5. Сьогодні до таких телекомунікаційних послуг відносять 7:
 послуги місцевого, міжміського і міжнародного фіксованого телефонного
зв’язку;
 послуги мобільного телефонного зв’язку;
 надання у користування каналів електрозв’язку або телекомунікаційних
мереж з правом (або без) здійснення їхнього технічного обслуговування та
експлуатації;
 послуги з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж, ефірного та проводного радіомовлення, ефірного телемовлення і
телемереж.
 послуги доступу до Інтернету з (або без) використання радіочастотного
ресурсу.
На рис. 3. наведено концептуальну схему загального процесу
формування якісних телекомунікаційних послуг на основі клієнтоорієнтовного
підходу маркетингового менеджменту. Такий процес діє у системі: «замовник
↔ телекомунікаційна послуга ↔ виконавець» і залежить від вимог замовника
та виконавця. Замовником є юридична чи фізична особа, яка замовляє, отримує
та сплачує користування телекомунікаційною послугою. Виконавцем є
телекомунікаційне підприємство, тобто самостійний суб'єкт господарювання,
що надає зазначені послуги на платній основі під впливом попиту і пропозиції
на ринку.
Квінтесенцію зазначених ознак телекомунікаційних послуг дослідимо за
двома блоками: класичним та специфічним.
До першого блоку віднесені такі класичні ознаки послуг, як:
невідчутність, мінливість якості, неможливість віддалення від джерела та
відсутність накопичення [7]. Перша ознака підкреслює унікальну властивість
телекомунікаційної послуги під час процесу купівлі-продажу. Замовляючи та
сплачуючи таку послугу, замовник може її уявити, проте не може повністю
відчути, оскільки не купує матеріальних об'єктів – приміщень, обладнання,
передатчиків тощо. Тобто, замовник часто отримує лише стандартний договір
на обслуговування з наведеним переліком телекомунікаційних послуг та
зазначеними умовами користування.
Другою ознакою є постійна зміна якості обслуговування, внаслідок
впливу численних факторів, які умовно розділимо на три групи. До першої
групи віднесено фактори, які безпосередньо не залежать від підприємства:
політичні, економічний, науково-технологічні та форс-мажорні. Друга група
пов'язана з роботою телекомунікаційного підприємства та значною мірою
залежить від кваліфікації персоналу виконавця. Третя група факторів
характеризує суб'єктивні риси та унікальність замовника. Тому для досягнення
високої якості обслуговування в телекомунікаційній сфері необхідна
консолідація всіх зазначених факторів.
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ЗАМОВНИК
(той хто отримує послуги)

Класичні ознаки

відсутність мобільності ресурсів
під час створення інфраструктури
ТК підприємств

сталість телекомунікаційної
мережі

еластичність до оптимального
балансу між рівнями
прибуткуовості та ціноутворення

цілодобове надання послуг
незалежно від локації споживача

відсутність накопичення

неможливість віддалення від
джерела

мінливість якості

невідчутність

Основні ознаки телекомунікаційних послуг

Специфічні ознаки

ВИКОНАВЕЦЬ
(той хто надає послуги)
Рис. 3. Концептуальна схема процесу формування ТК-послуг на основі
клієнтоорієнтовного підходу маркетингового менеджменту
(сформовано автором)
Третьою ознакою телекомунікаційної послуги є неможливість її надати за
відсутності однієї з зацікавлених сторін – виконавця (того, хто надає послугу) і
замовника (того, хто її отримує). Крім того на основі клієнтоорієнтовного
підходу маркетингового менеджменту, обидві сторони повинні бути
ознайомлені з умовами та процедурами якісного надання послуг: наприклад,
умова звернення до конкретного відділу чи співробітника, заповнення бланку
замовлення, інформування на певний номер та ін.
Четвертою ознакою є наявність специфічного ризику щодо відсутності у
телекомунікаційного підприємства можливості накопичення послуг для
створення запасів чи перерозподілу виробничих потужностей. Не зважаючи на
наявний досвід у сфері кооперації та постійне залучення інновацій,
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

45

підприємства не можуть повністю нейтралізувати цей ризик і повернути
втрачені кошти чи можливості за попередній період.
До другого блоку віднесені такі специфічні ознаки послуг, як: цілодобове
надання послуг незалежно від локації споживача; еластичність до оптимального
балансу
між
рівнями
прибутковості
та
ціноутворення;
сталість
телекомунікаційної мережі; відсутність мобільності ресурсів під час створення
інфраструктури ТК-підприємств.
A=3581

A=1094
G=18
D=287

E=683

F=106

D=461
E=2960
F=126
G=34

C=42

C=54
I=1209

K=6

I=2371

J=175

K=20

J=173

B=1390

B=2564

Q=2526

Q=6199

А; B; C Є Q
D; F; E; G Є А
I; K; J Є В
Станом на 01.12.2012 р.

А; B; C Є Q
D; F; E; G Є А
I; K; J Є В
Станом на 30.05.2017 р.

Рис. 4. Діаграма логічних співвідношень груп та класів вітчизняних
операторів та провайдерів телекомунікацій
(складено автором на основі 6, 9)
П’ятою
ознакою
клієнтоорієнтовного
підходу
маркетингового
менеджменту є необхідність цілодобової підтримки місцевого, міжміського,
міжнародного фіксованого чи мобільного зв’язку і надання послуг Інтернету
незалежно від реальних потреб споживача та від місця його перебування. У
випадку звернення за послугою це вимагає від виконавця постійної готовності
до якісного її надання за будь-яких умов.
Шостою ознакою якісної телекомунікаційної послуги є її надзвичайна
еластичність до рівня цін, що також залежить від багатьох зовнішніх та
внутрішніх факторів, кожен з яких може звести нанівець всі зусилля
підприємства щодо якості обслуговування. Збільшення цін на пакети послуг
дозволяє підвищити загальну прибутковість підприємства, поліпшити його
інфраструктуру та покращити якість обслуговування клієнтів. Проте також
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може призвести до зменшення активності споживачів та зумовити їхній перехід
до інших операторів чи провайдерів.
Сьома ознака клієнтоорієнтовного підходу маркетингового менеджменту
підкреслює властивості телекомунікаційної мережі зберігати повністю або
частково свої функції за умови впливу на неї форс-мажорних факторів чи
дестабілізуючих чинників [5].
Восьмою ознакою є відсутність мобільності ресурсів підчас формування
інфраструктури для надання телекомунікаційних послуг (спорудження
будівель, приміщень, вишок, придбання та налагодження обладнання тощо).
Створення та підтримка працездатності подібних об’єктів потребує часу,
значних капітальних вкладень та наявності штату висококваліфікованих
фахівців. Також при зміні попиту чи настанні форс-мажорних обставин
інфраструктурні споруди не можна перемістити до іншого регіону.
Методом Венна (англ. Venn diagram) 10 проілюструємо всі можливі
логічні співвідношення вітчизняних операторів та провайдерів телекомунікацій
за останні п’ять років (рис. 4).
Висновки і пропозиції. Під час дослідження суб’єктів господарювання
вітчизняної сфери телекомунікацій розподілено на види за трьома рівнями:
розміром підприємства, статусом суб’єкта господарювання, цивільногосподарськими правами та обов’язками. Аналіз всіх вітчизняних операторів та
провайдерів телекомунікацій дозволив встановити, що клас Е не відповідає
базовій умові щодо ознаки «телекомунікаційне підприємство» і потребує
вилучення з вибірки Q.
Запропонована
концептуальна
схема
процесу
формування
телекомунікаційних послуг на основі клієнтоорієнтовного підходу
маркетингового менеджменту базується на системі: «замовник ↔
телекомунікаційна послуга ↔ виконавець», що свідчить про неможливість
надання якісних телекомунікаційних послуг без одночасного виконання вимог
замовника та виконавця.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ СТВОРЕННЯ
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ СОЗДАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
CORPORATE CULTURE IN THE SYSTEM OF CREATION OF POSITIVE
IMAGE OF ENTERPRISES
В статті на основі узагальнення теоретичних підходів щодо ролі корпоративної
культури в системі створення позитивного іміджу визначено його сутнісні характеристики
та складові іміджу. Проаналізовано погляди на значення іміджу у створенні репутації та
ділового авторитету, а також ролі корпоративної культури у створенні позитивного
іміджу організації. Визначено напрями впливу корпоративної культури та іміджу на
ефективність діяльності організації. Запропоновано систему заходів щодо підвищення
рівня корпоративної культури та становлення позитивного іміджу підприємства.
Ключові слова: корпоративна культура, імідж, позитивний імідж, репутація,
діловий авторитет.
В статье на основе обобщения теоретических подходов о роли корпоративной
культуры в системе создания позитивного имиджа предприятия, определены его
отличительные характеристики и составляющие имиджа. Проанализированы взгляды на
роль имиджа в создании репутации и делового авторитета предприятия, а также роль
корпоративной культуры в создании позитивного имиджа предприятия. Определены
направления влияния корпоративной культуры и имиджа на эффективность деятельности
предприятия. Предложена система мероприятий по повышению уровня корпоративной
культуры и создания позитивного имиджа предприятия.
Ключевые слова: корпоративная культура, имидж, позитивный имидж, репутация,
деловой авторитет.
In the article on the basis of generalization of theoretical approaches about the role of
corporate culture in the system of producing a positive image of enterprise, his distinctive
descriptions and constituents of image are certain. Looks are analysed to the role of image in a
build up a reputation and business authority of enterprise, and also role of corporate culture in
producing a positive image of enterprise. Directions of influence of corporate culture and image
are certain on efficiency of activity of enterprise. The system of measures is offered on the increase
of level of corporate culture and producing a positive image of enterprise.
Keywords: corporate culture, image, positive image, reputation, business authority.

Постановка проблеми. Підвищення уваги науковців і практиків до
корпоративної культури та іміджу продиктовано тим, що сьогодні успіх
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організації визначається репутацією основу якої складає корпоративна
культура та позитивний імідж. Досвід багатьох успішних підприємств
свідчить, що використання принципів корпоративної культури дозволяє
одержати високу ефективність виробництва й зайнятості, а також підвищити
конкурентоспроможність. Разом з тим, слід підкреслити, що в умовах
української економіки, з урахуванням особливостей її історичного минулого й
сучасних проблем, ідеї корпоративної культури, авторитету й іміджу ще не
знайшли широкого практичного впровадження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем
формування, оцінювання корпоративної культури та іміджу організації
займалися такі відомі вчені як Л. Браун, Б. Брюс, Ян.Х. Гордон, Б. Джи, Н.
Енкельман, Дж. М. Лайхіфф, Г. Падафет, Г. Почепцов, Є. Ромат, Дж.Р.
Росситер, М. Спіллейн, О. Скорина, C. Сміт, М.Дмитренко, С. Ксьондз,
B. Сизоненко, М. Томилова, Н. Чухрай, І. Химич, В. Шкардун, О. Шумакова
та ін. Їх роботи слугували основою для проведення теоретичних і практичних
досліджень.
Зрозуміло, що будь-яке дослідження складових корпоративного іміджу
буде неповним без розгляду такого важливого елемента як корпоративна
культура.
Теорією та практикою доведено, що корпоративна культура є важливим
чинником успішного функціонування будь-якого підприємства. Корпоративна
культура містить у собі потужний потенціал позитивного впливу на трудовий
колектив, і якщо їм уміло скористатися, можна добитися високих результатів як
матеріального, так і морального плану.
Щоб максимально ефективно використовувати потенціал корпоративної
культури, необхідно чітко розуміти її сутність, структуру, форми прояву, які
функції й завдання вона вирішує.
Загальновідомо, що предметом вивчення корпоративної культури є
розуміння факторів поведінки в організації: особистості, групи й структура.
Можна сказати, що корпоративна культура спрямована на вивчення того, як
працює персонал і як його поведінка (дії) впливає на результати діяльності
підприємства.
Корпоративна культура в цілому містить у собі два поняття:
корпоративна культура персоналу організації й поведінка самої організації.
Верц С.В. зазначає, що поняття «корпоративна культура» формується у зв'язку
з необхідністю позначення різноманітних поведінкових реакцій особистості
(групи) на організаційні впливи (стимули, рольові й адміністративні вимоги,
приписання й санкції), а також у зв'язку з варіативністю типів цих реакцій [1].
Поняття «корпоративна культура» містить у собі комплекс особливих,
оригінальних зовнішніх і внутрішніх розпізнавальних ознак, властивих
тільки даної організації. Корпоративну культуру також можна визначити як
комплекс поділюваних членами організації думок, еталонів поведінки,
настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу, що обумовлюють
індивідуальність організації.
50

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

Отже, узагальнено корпоративну культуру можна представити як
систему цінностей, норм поведінки й установок, яку розділяють більшість
співробітників корпорації. На думку Дмитренко М.І, корпоративна культура
це соціально - духовне поле організації, що формується під впливом
матеріальних і нематеріальних, явних і схованих, усвідомлюваних і
неусвідомлюваних процесів і явищ, що визначають єдність філософії,
ідеології, цінностей, підходів до вирішення проблем персоналу і його
поведінки організації, що й дозволяють, просуватися до успіху [2, с. 89].
Щодо сутності поняття «імідж», введеного на початку 60-х років ХХ
сторіччя К. Болдингом, який уперше виділив питання вивчення іміджу в
окрему галузь, назвавши її іміджеведенням. Джерела сучасного уявлення про
імідж мають соціологічну й психологічну основу й відносяться до робіт
видатних мислителів Дж. Келли, Д. Мида, С. Московичи, У. Томаса.
Понятійно-категоріальний апарат поняття «імідж підприємства», зазначає С.
Ксьондз «являє собою певну «суміш» понять: репутація, гудвіл, бренд тощо»
[3, с. 28].
B. Сизоненко зазначає, що імідж – це позитивний образ будь-якої фірми,
що формує стабільну конкурентну перевагу через створення загального образу,
репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про престиж
підприємства [4, с. 420]. І.Томілова стверджує, що корпоративний імідж – це
образ організації в уявленні суспільних груп, він приваблює клієнтів та
партнерів. [5, с.29].
Залежно від стадії розвитку організації й зміни системи цінностей,
властивих їй, тип корпоративної культури проходить еволюцію. Виділяють
наступні функції корпоративної культури: формування оригінального іміджу
організації; посилення залучення персоналу в справи організації й відданості
їй; культивування почуття спільності всіх членів організації; посилення
системи соціальної стабільності в організації; формування й контроль форм
поведінки й сприйняття, доцільних з погляду даної організації.
Процес формування іміджу вимагає управління (планування, організації,
контролю) і науково обґрунтованого підходу. Найбільш повну характеристика
позитивного іміджу визначають наступні складові: зовнішній вигляд
підприємства і стиль роботи керівництва; інформація організації про свою
діяльність; якість і товарний вигляд продукції; відношення з контактними
аудиторіями; організація праці; зовнішній вигляд і поведінка персоналу;
оснащеність підприємства ресурсами, наявність резервів; публічна звітність і
ступень доступу до інформації про діяльність організації.
Отже, єдиного визначення іміджу немає, кожен з дослідників розкриває
певну сторону цього поняття.
Метою статті є обґрунтування місця корпоративної культури в системі
створення позитивного іміджу організації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах конкурентної
ринкової економіки набуває гостроти питання іміджу підприємства, оскільки
кожна організація функціонує в економічному просторі, де склалися певні
моральні устої, принципи, культура. Саме тому, менеджери повинні формувати
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свої стосунки з підлеглими, партнерами на засадах поваги, культури, довіри,
етики. Такі умови управління підприємством обумовлюють необхідність
виділитися із сукупності собі подібних, завоювати певну відомість, покращити
репутацію, тобто створити своє «неповторне, особливе обличчя», тобто імідж.
Імідж повинен бути комплексним утворенням. Це не просто торгова
марка, дизайн або картинка, що легко запам'ятовується, а ретельно пророблена
біографія або історія підприємства. Кожен підприємець та керівник повинен
постійно турбуватися про те, щоб усі прояви життя підприємства працювали на
створення позитивного іміджу. Позитивний імідж організації залежить від
певних факторів: ефективності управління; корпоративної культури; якості та
конкурентоспроможності товарів (послуг); тиражування імені організації через
засоби масової інформації. Функції позитивного іміджу, надано (табл. 1).
Таблиця 1
Функції позитивного іміджу підприємства
Функція
Результат впливу
Покращення уявлення про організацію
Естетична
Психологічна
Політична
Економічна

Знижує ризик морального розчарування в товарах, збільшує
задоволення від роботи через почуття приналежності до неї
Лобіювання різних рішень в структурах влади
Підвищення обсягів продажів, збільшення прибутку

Працівники постійно зустрічаються з етичною дилемою, тобто
ситуацією, коли від особистості потрібно визначити, є поведінка правильною
або неправильним. Імідж організації завжди орієнтований на сприйняття. Ціль
його створення завжди полягає в тому, щоб у суб'єктів, що перебувають поза й
усередині організації, склався образ даної організації, що сприяє досягненню
тих зовнішніх цілей і завдань, які ставить її керівництво.
Під психологічними детермінантами внутрішнього іміджу організації ми
розуміємо психологічні елементи внутрішнього іміджу організації, які
обумовлюють позитивний внутрішній імідж, що повноцінно функціонує, тим
самим позитивно впливаючи на імідж організації в цілому.
Сьогодні імідж є однією з найважливіших характеристик підприємства,
чинником довіри до нього та його товару (послуги), а отже, є умовою його
процвітання. Імідж створюється цілеспрямованими зусиллями та залежить від
кожного працівника й джерела формування іміджу нескінченно різноманітні.
Вищевикладене дозволило узагальнити основні напрямки впливу
корпоративної культури та іміджу на ефективність компанії, (табл.2).
За умов розвинутого громадянського суспільства елементи соціуму
(люди) володіють певними якостями, а саме: силою розуму, волі, духу, що дає
їм можливість і бажання впливати не лише із зовні, але й безпосередньо
всередині системи підприємства на чинники, що складають його внутрішнє
середовище формують корпоративну культуру і відтак його внутрішній імідж.
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Таблиця 2
Вплив корпоративної культури та іміджу на ефективність діяльності
організації (складено за [7, с.113])
Зміст основних напрямків впливу
Результат впливу
Фактори внутрішнього впливу
Забезпечують
позитивний
морально- Підвищення продуктивності
психологічний клімат підвищує згуртованість. праці та якості роботи.
Формують у працівників чітке розуміння, які Підвищує
якість
дії потрібні для створення формальних правил. комунікацій.
Підвищують якість процесу управління й Оптимізація
процесу
спрощує реалізацію управлінських рішень.
прийняття рішень, їх якості.
Сприяють
прийняттю
рішень
творчого Розвиток навичок командної
характеру й умінню працювати в команді.
роботи,ініціативи робітників
Фактори зовнішнього впливу
Формують позитивний імідж підприємства в
бізнесі-середовищі.
Сприяють
згуртованості
споживачів,
постачальників і партнерів по бізнесу

Спрощення комунікацій з
бізнесами-партнерами.
Сприйняття партнерів як
колег
й
скорочення
трансакційних витрат.
Формують престиж і авторитет управлінського Збільшення гудвіла, ріст
апарата в ділових колах і серед споживачів.
іміджу (репутації) компанії
Практика корпоративного управління свідчить, що активне залучення
працівників до справ підприємства, а саме: формування позитивної трудової
етики; розробка програми культурної адаптації буде сприяти
розвитку
корпоративної культури та створенню позитивного іміджу.
Дослідження, які було нами проведено на ряді одеських підприємств і
організацій протягом 2016 р., показали, що персонал позитивно відноситься до
розвитку корпоративної культури та формування іміджу (табл. 1). При цьому
необхідність розвитку корпоративної культури та формування іміджу,
відчувають більше працівники великих і середніх підприємств, ніж працівники
малих фірм (74% і 80% проти 56% відповідно).
Таблиця 1
Відношення працівників щодо розвитку корпоративної культури та
формування іміджу, %

Безумовно так
Скоріше так
Скоріше ні
Безумовно ні
Важко сказати

Всього
серед
працівників
32,84
41,79
16,42
2,98
5,97

великих
підприємств
30,43
43,48
17,39
4,35
4,35

Працівники
середніх
підприємств
42,86
11,43
2,86
5,71
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малих
підприємств
22,22
33,33
33,33
−
11,12
53

У той же час потрібно зауважити, що на Україні ще мало підприємств, які
мають спеціальні служби, які займаються формуванням і впровадженням
корпоративних цінностей. Тому керівництву українських підприємств ще
необхідно усвідомити значимість корполративної культури иа іміджу, як все
частіше називають нематеріальною основою розвитку й успіху будь-якого
підприємства, а отже його персоналу.
Висновки та пропозиції. Узагальнюючи результати дослідження щодо
значущості корпоративної культури в системі створення позитивного іміджу
організації, можна зробити наступні висновки:
1) вищенаведені визначення та підходи щодо розуміння корпоративної
культури в своїй основі мають елементи, що визначають орієнтири та напрями
розвитку людського капіталу організації, а також спонукають працівників до
удосконалення процесу праці та взаємовідносин в колективі;
2) для створення позитивного ставлення до своєї діяльності з боку
зацікавлених груп підприємство має формувати в їх свідомості відповідний
імідж;
3) важливою функцією корпоративної культури є створення іміджу, хоча
це тривалий процес формування громадської думки, що відповідав би
уявленням організації про неї саму та що регулярне представлення організації
сприятиме створенню привабливого образу.
4) корпоративний імідж і корпоративна культура як важлива його
складова є стратегічними поняттями для формування успішності організації.
Зростаюче значення формування стійких конкурентних переваг
підприємства інноваційної економіки
пов'язана з визначенням
ролі
корпоративної культури та іміджу, що буде предметом дослідження в
подальшому.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ГЕНДЕРНИЙ
АСПЕКТ
ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
OPTIMAL DISTRIBUTION OF LABOR RESOURCES: GENDER ASPECT
У статті запропоновано гендерно-диференційований підхід до забезпечення
оптимальних пропорцій співвідношення чоловічих та жіночих ресурсів на ринку праці
України залежно від ефективності чоловіків та жінок. Його відмінністю є принципово інша
цільова орієнтація планування розвитку трудового потенціалу, яка полягає в досягненні
максимального економічного ефекту за рахунок раціонального використання резерву
трудового потенціалу з позиції гендерних особливостей. Було розраховано оптимальні
співвідношення чоловіків та жінок в галузях, в залежності від їх специфічних властивостей,
здібностей та навичок. За результатами економіко-математичного моделювання було
виділено найбільш перспективні галузі, які приносять максимальну ефективність.
Ключові слова: зайнятість, жіноча зайнятість, гендерна сегрегація, трудові
ресурси, ефективний розподіл трудових ресурсів, економіко-математичне моделювання.
56

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

В статье предложен гендерно-дифференцированный подход к обеспечению
оптимальных пропорций соотношения мужских и женских ресурсов на рынке труда
Украины в зависимости от эффективности мужчин и женщин. Его отличием является
принципиально другая целевая ориентация планирования развития трудового потенциала,
которая заключается в достижении максимального экономического эффекта за счет
рационального использования резерва трудового потенциала с позиции гендерных
особенностей. Рассчитаны оптимальные соотношения мужчин и женщин в отраслях, в
зависимости от их специфических свойств, способностей и навыков. По результатам
экономико-математического моделирования были выделены наиболее перспективные
отрасли, которые приносят максимальную эффективность.
Ключевые слова: занятость, женская занятость, гендерная сегрегация, трудовые
ресурсы, эффективное распределение трудовых ресурсов, экономико-математическое
моделирование.
The article proposes a gender-differentiated approach to ensuring the optimal proportions
of male and female resources in the labor market of Ukraine, depending on the effectiveness of men
and women.
The difference is the fundamentally another target orientation of the planning of the
development of labor potential. It consists in achieving the maximum economic effect through the
rational use of the labor potential reserve in terms of gender characteristics. The optimal ratios of
men and women in the industries are calculated, depending on their specific properties, abilities
and skills. According to the results of economic and mathematical modeling were identified the
most perspective sectors, which bring the maximum efficiency.
Keywords: employment, female employment, gender segregation, labor resources, efficient
distribution of labor resources, economic and mathematical modeling.

Постановка проблеми. Трудова зайнятість жінок значною мірою
обумовлює формування демографічної ситуації та соціально-економічних
відносин у країні загалом. Однією з основних проблем сучасної зайнятості є
нерівність чоловіків і жінок на ринку праці.
Про наявність гендерної сегрегації на ринку праці України у всіх галузях
свідчать показники заробітної плати в Україні. Відповідно до статистичних
даних, у більшості випадків заробітна плата чоловіків вища, ніж у жінок.
Незважаючи на високу професійну й освітню підготовку, жінки переважно
перебувають на нижчих посадах, що потребують нижчої кваліфікації та менше
оплачуються. Середня заробітна плата жінок останніми роками не перевищує
70 % середньої заробітної плати чоловіків.
Така ситуація спостерігається не тому, що жінкам за одну й ту ж роботу
платять менше, ніж чоловікам (хоча мають місце і такі випадки), а тому, що
вони частіше займають менш оплачувані посади. Жінки складають близько
80 % всіх працівників у сфері освіти, медицини, культури. Саме ці напрямки
сьогодні є найменш оплачуваними галузями українського ринку праці. Крім
цього, більшість керуючих посад займають чоловіки, що й призводить до
різниці в оплаті праці у межах однієї галузі.
Загалом менш сприятливе становище жінок на ринку праці України
зумовлене не лише дією ринкового конкурентного механізму та наявністю
прямих бар’єрів для зайнятості (вужчий професійний вибір, відсутність
необхідних для жінок робочих місць або належної кваліфікації), а й істотно
пов’язане з репродуктивною діяльністю. Внаслідок цього жіноча робоча сила
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цінується менше, і жінки наражаються на непрямі перешкоди, породжені
гендерними стереотипами.
Аналіз досліджень і публікацій. Гендерним проблемам у сфері
зайнятості присвячено праці багатьох зарубіжних вчених: Д. Арріго,
Т. Веблена, Р.Коннела, Дж. Скотта [1-4] та вітчизняних: Д. Богиня, О.
Грішнова, Е. Лібанова, Л. Лазор [5-7] та ін. Проте, незважаючи на наявність
значних теоретичних розробок, проблема, як показує практика, ще не вирішена.
Виділення невирішеної частини. Сьогодні відбуваються еволюційні
зміни в поглядах на жінку як кваліфікованого працівника, яка має необхідні для
професійної кар'єри здібності та професійні особисті якості. На жаль, ці зміни
настільки повільні, що ситуація неучасті жінок у сфері високопрофесійної праці
триває. І якщо на законодавчому рівні спостерігаються певні зрушення, то в
реальному житті – вони, нажаль, незначні та повільні. Згідно з документами
ООН, жінки залишаються в ніші «недовикористаних» людських ресурсів. У
зв'язку з цим дослідження проблем «недовикористання» жінок в сфері
зайнятості, виявлення причин і соціальних наслідків цього процесу для регіону
і країни в цілому становить інтерес як з наукової, так і з практичної точок зору.
Різноспрямованість, неузгодженість соціальних програм, недостатня
фінансова підтримка національних проектів з підвищення соціального статусу
жінок знижують їх соціальну роль, що також визначає актуальність
дослідження стратегій подолання труднощів у професійній і підприємницький
сферах. Крім того, різні аспекти жіночої зайнятості проаналізовані не однаково
глибоко і не в рівній мірі. Недостатньо вивчені регіональні, вікові, професійні
особливості зайнятості, на більшу увагу заслуговують відповідні економіко –
математичні моделі та комп’ютерні розрахунки.
Тож метою статті є оптимізація розподілу трудових ресурсів ринку праці
України із забезпеченням їх найбільш ефективного використання.
Виклад матеріалу дослідження.
Жінки частіше програють у
конкурентній боротьбі за «гарне» місце на ринку праці, що дозволяє
економістам і соціологам як неокласичної, так і марксистської спрямованості
говорити про існування гендерної сегрегації у сфері професійної зайнятості.
З нашої точки зору, не всі випадки нерівномірного представництва жінок
і чоловіків в різних галузях слід відносити саме до гендерної сегрегації. Деяка
їх частина може мати об'єктивний характер та пояснюватись міркуваннями
суспільної ефективності праці.
Розрізняють два види гендерної сегрегації у сфері зайнятості:
горизонтальну
й
вертикальну.
Під горизонтальною
професійною
сегрегацією розуміють нерівномірний розподіл чоловіків і жінок за галузями
економіки й професіями. Так, найбільша концентрація жінок спостерігається в
галузях, що за характером праці відносять до сфери обслуговування: у торгівлі,
у системі освіти, у сфері охорони здоров'я, у громадському харчуванні.
Вертикальна професійна сегрегація означає непропорційний розподіл
жінок за рівнями посадової ієрархії. Приналежність до однакової професії і
співмірна кваліфікація для жінок часто зовсім не означає рівний доступ до
кар'єрного просування порівняно з колегами чоловіками. У межах однакових
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сфер зайнятості чоловіки й жінки мають зовсім різні перспективи просування,
тобто статусні наслідки певних занять різні для чоловіків і жінок. Особливо це
помітно у сфері управління – чим вищий соціальний статус посади, тим менша
ймовірність, що її обійматиме жінка.
Гендерна сегрегація – є виразом тенденції стійкого розподілу чоловіків і жінок між різними
сферами трудової діяльності, коли представники кожної статі з різних причин зайняті на різних
видах робіт, тим самим створюючи нерівномірність представництва жінок і чоловіків в різних
галузях та професіях

Горизонтальна

Вертикальна

нерівномірний розподіл чоловіків і
жінок за галузями економіки й
професіями

нерівномірний розподіл жінок за
рівнями посадової ієрархії

Причини вертикальної та
горизонтальної сегрегації

Об'єктивні причини

Професійна придатність
працівника, досвід роботи,
кваліфікація та ін.

Суб'єктивні причини

дискримінація при
працевлаштуванні

дискримінація з
боку роботодавця

дискримінація в доступі
до певних професій

дискримінація з боку
споживача

дискримінація при
оплаті праці

дискримінація з
боку працівника

дискримінація при
кар'єрному просуванні

інституціональна
дискримінація

Стереотипи
суспільства

Скляна стеля - відображає той факт, що
існує безліч неформальних, «невидимих»
бар'єрів, що перешкоджають просуванню
жінок по щаблях посадової ієрархії

«Липка підлога» - означає, що жінки

порівняно з чоловіками довше
затримуються на початкових позиціях
службової ієрархії.

Рис. 1. Об'єктивні та суб'єктивні причини розподілу жінок та чоловіків
в рамках вертикальної та горизонтальної сегрегації
(розроблено авторами за матеріалами [8,10,11])
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Отже, під вертикальною сегрегацією розуміють нерівномірний розподіл
чоловіків і жінок у межах посадової ієрархії. Горизонтальна сегрегація вказує
на розподіл чоловіків і жінок за професіями та видами трудової діяльності і
ширше – за галузями.
Розглядаючи явище горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації,
вважаємо доцільним запропонувати розподілити причини нерівномірного
представництва чоловіків та жінок за галузями та у межах посадової ієрархії на
об'єктивні та суб'єктивні (рис.1).
Найбільш узагальнено можна виділити кілька видів дискримінації на
ринку праці пострадянських країн, які розрізняються за сферою дії та за її
наслідками. По-перше, дискримінація при працевлаштуванні, яка проявляється,
коли ту чи іншу категорію осіб за інших рівних умов беруть на роботу в
останню чергу, але першими звільняють. По-друге, дискримінація в доступі до
певних професій чи посад, коли певній групі забороняють або обмежують
доступ до певних видів діяльності, професій, посад, незважаючи на їх здатність
до виконання цих робіт. По-третє, дискримінація при оплаті праці, коли за
виконання тієї ж роботи оплата одних працівників є значно меншою у
порівнянні з іншими. По-четверте, дискримінація при кар'єрному просуванні,
коли роботодавець обирає кандидатуру на посаду не за професійними
здібностями кандидата, а за власними упередженнями [8, с. 135].
З природної відмінності жінок від чоловіків – репродуктивної функції ‒
суспільство виводить всі інші відмінності: в здібностях, навичках, які можуть
впливати на трудову поведінку представників різних статей. Наприклад, якщо
лідерам ‒ чоловікам частіше приписують компетентність, то жінкам ‒ якості,
пов'язані з експресивною сферою (емоційність, чуйність).
Наявність гендерної сегрегації в значній мірі пояснюється саме
стереотипами суспільства щодо місця і ролі жінок і чоловіків, які призводять до
формування і у роботодавців, і у працівників уявлень про «типово чоловічі » і
«типово жіночі» заняття [9, с.121].
Розглядаючи проблему гендерної сегрегації, слід не забувати про
психологічні, фізіологічні особливості та відмінності жінок і чоловіків.
Ми в даній статті спробуємо знайти вирішення деяких описаних вище
проблем за допомогою відповідної економіко-математичної моделі,
враховуючи особливості жіночої та чоловічої статі.
Будемо використовувати наступні позначення:
нехай маємо m категорій робітників (чоловіків та жінок),
, та n
;
видів робіт,
‒ обсяг трудового ресурсу виду , в людино-годинах,
;
– кількість трудового ресурсу виду , розподіленого для виконання
робіт виду , ,
, в людино-годинах;
– питома ефективність використання категорії робітників
в
обсязі
для виконання роботи j,
,
, грошові одиниці / людиногодини.
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Тоді економіко-математична модель оптимального розподілу трудових
ресурсів за галузями буде мати вигляд:
(1)
,
,

(2)
,

(3)
=

(4)
=
Покажемо графічно залежність ефективності трудового ресурсу виду
(рис.2). Найбільш доцільним є її
від числа працівників в певній галузі
представлення у вигляді узагальненої гіперболи:
(5)

Рис. 2. Залежність ефективності трудового ресурсу виду від числа
зайнятих
Використання інтегралу замість лінійної функції дає нам змогу оцінити
сумарну ефективність використання категорії робітників в повному обсязі .
На рис.2 виділено області (як приклад), які було б досліджено за умови
використання лінійної функції.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 6

61

У (табл. 1) наведено знайдені значення параметрів залежностей а0, а1, а2,
а також оптимальні кількості трудових ресурсів, розподілені для виконання
робіт в тих чи інших галузях.
базисний – наявна кількість трудового ресурсу за даними
держкомстату (
та
– трудовий ресурс жіночої та чоловічої статі
відповідно);
– оптимальна кількість трудового ресурсу кожної статі для кожної
галузі;
базисний – реальна ефективність жінок та чоловіків в кожній галузі;
– оптимальна питома ефективність жінок та чоловіків в кожній галузі;
– валовий дохід від використання оптимальної кількості жінок та
чоловіків в кожній галузі.
‒ максимальний валовий дохід (після оптимізації).
Розраховувався оптимальний розподіл жінок та чоловіків за галузями
економіки, виходячи з максимізації сумарної ефективності їх використання.
За допомогою реалізації запропонованої моделі опцією «Пошук
розв’язку» пакету Excel розраховані оптимальні співвідношення чоловіків та
жінок в галузях, в залежності від їх специфічних властивостей, здібностей та
навичок (табл. 1).
Виходячи з отриманих результатів математичного моделювання,
ефективний розподіл ресурсів виглядає наступним чином: в сільському
господарстві необхідно зменшити кількість чоловіків в 2 рази, а загальну
кількість трудових ресурсів в цій галузі – в 1,6 рази; в промисловості, навпаки,
– збільшити кількість працюючих в 1,5 раз, серед них ‒ кількість жінок
збільшити в 1,6 рази, а чоловіків приблизно в півтора рази.; в будівництві ‒
зменшити кількість трудових ресурсів в 1,25 рази, а розподіл жінок та чоловіків
в галузі залишити приблизно на тому ж рівні – 5:1 (чоловіки до жінок). В
торгівлі пропонується зменшити кількість працюючих в 1,5 рази, зменшивши
приблизно в стільки ж разів кількість жінок та чоловіків, але кількість жінок
має перебільшувати кількість чоловіків також приблизно в 1,5 рази.
В галузі фінансова діяльність необхідно збільшити кількість населення в
3,7 рази за рахунок збільшення в однакових пропорціях жінок та чоловіків, в
галузі державне управління ‒ збільшити кількість трудового ресурсу майже
вдвічі, при чому кількість жінок та чоловіків в галузі має бути близькою до
рівного розподілу, хоча зараз кількість чоловіків перевищує кількість жінок в
1,9 рази. В галузі освіті – зменшити кількість працюючих в півтора рази,
причому кількість жінок зменшити вдвічі, а чоловіків – збільшити в 1,5 рази, за
рахунок цього гендерні диспропорції в цій галузі скоротяться. В галузі охорони
здоров’я пропонується зменшити кількість трудового ресурсу в 1,1 рази,
кількість жінок зменшити в 1,5 рази, а кількість чоловіків має збільшитися в 1,9
рази. В цій галузі, як і в галузі освіти, також оптимальним є розподіл,
наближений до гендерно-рівного.
Отже, за результатами економіко-математичного моделювання можемо
чітко виділити найбільш перспективні галузі, які приносять максимальну
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ефективність. В цих галузях пропонується збільшити надходження трудового
ресурсу. Це галузі промисловості, фінансової діяльності та державного
управління.
Таблиця 1
Оптимальний розподіл трудових ресурсів за галузями
(самостійно розроблено авторами)
а0
Жінки

Чоловіки

Базисний
варіант

Оптимальний
варіант
Базисний
варіант
Оптимальний
варіант
Базисний
варіант

Оптимальний
варіант

зміни
доходу

Сільське
господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Фінансова
діяльність

Державне
управління

Освіта

Охорона
здоров'я

91,3

136,7

71,7

143,0

444,7

309,5

98,3

92,3

а1

1,5

-2,1

-0,8

-1,2

-24,2

-108,3

-0,9

-1,2

а2

0,500

0,500

0,696

0,5

0,396

0,109

0,500

0,491

а0

131,1

239,4

120,3

97,3

475,4

198,4

322,9

126,8

а1

-1,5

-5,5

-0,8

-1,0

-41,5

-3,3

-169,4

-4,7

а2

0,477

0,388

0,610

0,5

0,373

0,516

0,071

0,444

Х1(ж)

726,2

1 201,7

176,6

3 350,5

273,6

435,5

1 724,5

1 199,2

Х2 (ч)

3 357,6

2 623,2

839,4

1 888,7

104,9

839,4

367,2

314,8

X

4 083,8

3 824,8

1 016,0

378,5

1 274,9

2 091,7

1 514,0

5 239,2

Х1ж

976,2

1 952,30

132,7

2 130,80

1 003,60

1 320,30

858,7

799,5

Х2*ч

1 602,80

3 995,80

668,7

1299,1

424,8

1 018,20

572,6

587,1

X*

2579

5948,1

801,4

3429,9

1428,4

2338,5

1431,3

1386,6

С1ж

51,22

64,33

43,97

75,07

221,97

99,30

61,45

52,75

С2ч

57,40

123,19

73,10

52,01

240,19

90,57

65,91

66,90

С1*ж

44,83

72,28

48,97

72,28

72,28

72,28

72,28

72,28

С2*ч

79,32

79,22

79,21

79,27

79,26

79,27

79,25

79,26

D1ж

46 885,4

106 313,8

9 772,3

327 365,6

77 994,1

52 249,5

127 122,9

78 873,5

D2 ч

272 683,2

408 401,3

76 379,7

126 732,3

31 904,0

106 831,0

30 429,2

26 860,2

D

319 568,5

514 715,1

86 152,0

454 097,8

109 898,0

159 080,5

157 552,2

105 733,7

D1*ж

58 874,0

89 301,7

7 735,7

348 015,3

178 471,9

126 229,9

69 500,6

23 625,6

D2*ч

153 949,6

743 567,1

63 387,7

25 508,9

79 362,9

121 999,4

16 452,4

17 570,2

D*

212 823,6

832 868,9

71 123,4

373 524,2

257 834,8

248 229,3

85 953,0

41 195,8

D1*‒D1

11 988,6

-17 012,0

-2 036,5

20 649,7

100 477,8

73 980,4

-57 622,4

-55 247,9

-101 223,4
47 459,0
15 168,3
-80 573,7
147 936,8
89 148,7
Приріст доходу у відсотках

-13 976,8
-71 599,2

-9 290,0
-64 537,9

D2*‒D2
D*‒D
Зміни доходу, всього, D*‒D

-118 733,5
-106 744,9

335 165,9
-12 992,0
318 153,8
-15 028,5
212 305,2

11

Таким чином, ефективно розподіливши ресурси за галузями , отримаємо
максимальний валовий дохід за всіма галузями представників жіночої статі
= 914 682,6 млн. грн., чоловічої
= 1 227 939,1 млн. грн. Сумарний
валовий дохід обох статей = 2 142 621,7 млн. грн.
Для порівняння надамо реальний валовий дохід та оптимальний з
урахуванням оптимізації розподілу ресурсів (табл. 2).
Отже, потенційний (оптимальний) ВВП перевищує базисний приблизно
на 11%.
Висновки та пропозиції. Реалізація запропонованих (розрахованих за
допомогою економіко-математичної моделі) пропорцій чоловічої та жіночої
праці має відбуватися поступово і з залученням заходів в усіх напрямках життя
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країни – інституціональному, економічному та соціальному. Пропонуємо,
зокрема, наступні заходи:
Таблиця 2
Співвідношення потенційно можливого ВВП до базисного за умови
оптимізації розподілу ресурсів

Сільське господарство
Промисловість
(добувна та переробна)
Будівництво

319 568,5

ВВП за результатами
оптимізації розподілу
трудових ресурсів
212 823,6

514 715,1

832 868,9

161,81

86 152,0

71 123,4

82,56

Торгівля

454 097,8

373 524,2

82,26

Фінансова діяльність

109 898,0

257 834,8

234,61

Державне управління

159 080,5

248 229,3

156,04

Освіта
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
Інші види економічної
діяльності

157 552,2

85 953,0

54,56

105 733,7

41 195,8

38,96

23 518,6

19 068,7

81,08

1 930 316,5

2 142 621,7

111,00

Базисний ВВП,
млн. грн.

Галузь

Всього

Потенційний
ВВП до
базисного, у %
66,60

1)
Кваліфікаційні програми: набір серед абітурієнтів необхідної
кількості жінок та чоловіків на спеціальності певних галузей та бюджетування
цих напрямків з подальшим працевлаштуванням випускників; програми
безкоштовної перекваліфікації за умови бажання переходу працівника в іншу
сферу праці.
2)
Розробка довготермінових планів наближення до запланованих
пропорцій гендерного представництва та моніторинг їх виконання.
3)
Створення окремого органу, наприклад Комісії з гендерної
політики.
4) В умовах ринку необхідним є впровадження економічного механізму
стимулювання підприємств до працевлаштування жінок в тих галузях, де є
доцільним підвищення кількості жінок, і навпаки, стимулювання
працевлаштування чоловіків в тих галузях, де їх ефективність вища.
Стимулювання може бути представлене, наприклад, скороченням обсягів
нарахувань на фонд оплати праці, реалізацією спрощеної системи
оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Іншим шляхом заохочення
роботодавців є надання безкоштовної або пільгової консультаційної допомоги
державних служб зайнятості щодо створення схем нових робочих місць з
урахуванням різних потреб чоловіків і жінок (гнучкі робочі графіки, зайнятість
неповний час, можливість надомництва, аутсорсингу та дистанційної роботи).
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5) Впровадження гендерних підходів до роботи державних центрів
зайнятості, спрямованої на зменшення безробіття серед жінок та чоловіків,
шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця в певні
галузі згідно з планом оптимального розподілу трудових ресурсів.
6) Упорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері, більшість
серед зайнятих в якій становлять жінки, шляхом: зближення рівнів оплати
праці в бюджетній та небюджетній сферах шляхом підвищення мінімальної
заробітної плати працівників бюджетної сфери; запровадження Єдиної
тарифної сітки, передбачивши прогресивну шкалу підвищення заробітної плати
відповідно до кваліфікації, складності виконуваних робіт та їх відповідальності,
зокрема запровадження спеціальної тарифної сітки для працівників галузей
освіти та охорони здоров'я, яка забезпечуватиме більш високий рівень оплати їх
праці, а отже сприятиме більшому залученню чоловіків до цих сфер.
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Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та
практичними завданнями. Українські університети знаходяться у глибокій
кризі, головним критерієм цієї кризи є відсутність перспективного розвитку та
невизначене майбутнє української освіти і науки. Виникла нагальна потреба
сформулювати засадничо-правові й організаційно-управлінські заходи
«Державної програми формування реальної автономної освітньої системи
України».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти з піднятої
проблеми сформульовані автором у наступних публікаціях: Об’єктивні критерії
реструктуризації вищих навчальних закладів (2010); Система вищої освіти
України: перша об’єктивно обґрунтована програма виходу із тупика (2013);
наукові доповіді суспільству: Університетські інституційні перетворення та
автономія університетів України (2013) [1-4].
Невирішені раніше частини загальної проблеми - це дослідження
покликане активізувати на практиці процес формування реальної автономної
освітньої системи України.
Мета дослідження. Сформулювати політику відносин «Уряд –
Університет», засадничо-правову й організаційно-управлінську характеристику
діяльності автономних університетів, особливості атестації наукових кадрів і
присудження наукових ступенів в країнах Європи та Америки, а також власне
головні засадничо-правові й організаційно-управлінські заходи «Державної
програми формування реальної автономної освітньої системи України».
Виклад основного матеріалу. Автономія університету – це академічна
свобода, необхідна для розвитку особистості, суспільства, держави. Вона
передбачає самостійність у внутрішньому управлінні щодо визначення
стратегії, форм і методів навчальної роботи в процесі підготовки бакалаврів,
магістрів, кандидатів і докторів наук. Така самостійність передбачає
підзвітність суспільству, і водночас незалежність від політичних партій та
організацій будь-якого типу. В рамках цієї моделі університет сам визначає свої
завдання, проте й сам несе відповідальність перед суспільством і громадою в
особі академічної спільноти.
Університетська автономія Європейських університетів є звиклою
академічною традицією. Одержуючи автономію, університети беруть на себе
відповідальність за якість навчання й наукових досліджень. Такі зміни у
взаєминах Уряду й університетів обумовлені ідеєю «економічного
раціоналізму», відповідно до якої ринкові механізми швидше, ніж держава,
підвищують ефективність управління університетами [5-6].
Автономія університету - це продукування і поширення знань;
проведення просвітницької, культурної і громадської роботи у суспільстві;
68
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виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень на замовлення
міністерств, агентств, відомств, бізнесових компаній й корпорацій; здійснення
різноманітних наукових і суспільних заходів на рівні внутрішніх суспільних та
міжнародних відносин між країнами тощо.
Автономія університету - в цивілізованому світі дозволяє йому
самостійно регулювати власну академічну структуру, встановлювати власні
навчальні програми, визначати власні пріоритети наукових досліджень,
видавати дипломи магістрів та докторів, за якість підготовки яких несе
відповідальність навчальний заклад без затвердження у «ВАКу» чи «ДАКу».
Про необхідність становлення реальної, а не фіктивної, автономії
українських університетів, говорять уже багато хто, але до реальних кроків не
доходить. Традиційна повна фінансова залежність Українських університетів
від органів і структур державної влади є головним важелем тиску на
університети, без усунення якої ніколи не можна говорити про реальну
автономію вищого навчального закладу. Справжню автономію національні
університети набудуть лише за умови диверсифікації джерел фінансування, у
якому державне фінансування за жодних умов не може бути важелем
державного контролю над вищою освітою. Автономія й академічна свобода
університетів України – не самоціль. Університетська автономія має сприяти
досягненню стратегічної мети – підвищення конкурентоспроможності
українських фахівців на світових ринках праці, введення країни в єдиний
європейський освітньо-науковий простір задля забезпечення ефективного
розвитку суспільства.
Політику відносин «Уряд – Університет» та засадничо-правову й
організаційно-управлінську
характеристику
діяльності
автономних
університетів окремих країн Європи і світу сформульовано автором у табл. 1.
Головним фактором стимулювання університетської освіти у цих країнах є
ринок і конкуренція, а не причетність до якоїсь партії, якогось клану або
якогось регіону...
Особливості атестації наукових кадрів і присудження наукових ступенів у
країнах Європи та Америки подаються у табл. 2. У більшості країн, крім
України, Росії, Білорусі, Болгарії та Польщі (стосовно Болгарії та Польщі
можливо застаріла інформація) вищими повноваженнями щодо присвоєння
наукових ступенів наділені Університети.
Головні засадничо-правові й організаційно-управлінські заходи
«Державної Програми формування реальної автономної освітньої системи
України» (ДП) систематизовано та сформульовано автором у табл. 3.
Особливої уваги, у контексті невідкладного вирішення, вимагає ситуація
в Україні щодо досі нерівноцінного конкурентного статусу приватних і
державних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Державним вузам надається
державне фінансування, також вони мають право на необмежену комерційну
підготовку кадрів – на платній основі.
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Таблиця 1
Політика відносин «Уряд – Університет» та засадничо-правова й
організаційно-управлінська характеристика діяльності автономних
університетів Джерело: сформульовано автором на основі Інтернетресурсу (витяг)
Країни

Політика відносин
«Уряд – Університет»

Англія


Університети
менше
залежать
від
державного фінансування, більше покладаються
на різні джерела доходів.

Асигнування держави на оплату праці
викладачів
і
науково-дослідну
діяльність
розмежовуються.

Працю викладачів оплачують залеж-но
від числа студентів і рівня навчання, а науководослідну
роботу
фінансують
тільки
в
університетах, які мають відповідний науковий
потенціал.

Плата за навчання диференціюється
залежно не тільки від статусу університету, але й
програм навчання.

Оплата викладачів диференці-юється.

Університети фінансуються державою за
контрактами, також на виконання наукових робіт
й надання послуг.

Університети
знаходять
додаткові
джерела доходів і здійснюють програми
безперервної освіти.

Система стипендій часто замінюється
системою позик.

ФРН
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Відповідно до Конституції країни й
загального
закону
про
вищу
освіту,
відповідальність за розвиток освіти й науки
покладається на земельні й федеральні органи
влади, але останні виконують лише функції
координації.

Земельні парламенти (ландтаги) й місцеві
органи управління визначають головні напрямки
політики в галузі вищої освіти, створюють
необхідні умови для діяльності ВНЗ, виділяють
кошти на їхнє фінансування.

Засадничо-правова й
організаційно-управлінська
характеристика

Британські університети
є автономними організаціями,
створю-ваними відповідно до
Королівської
Хартії
або
Парламентським Актом.

Кожний
Університет
має
власну
структуру
управління.

Фінансові
питання
розв'язуються
за
участю
представників
широкої
громадськості.

Безпосередню
відповідальність за фінансову
діяльність ВНЗ несе його
скарбник.

Маючи досить високий
ступінь автономії й розв'язуючи
самостійно велике коло питань,
враховуючи
розподіл
фінансових
ресурсів,
Університети
повинні
враховувати
національні
потреби і можливості.

Керівник – Ректор.

Діяльність
ВНЗ
регулюється
уставами,
затверджуваними земельними й
державними
органами
управління.

Самостійність
у
встановленні структури, змісту
й
методів
навчання,
в
організації
наукових
досліджень
і
розподілі
фінансових коштів.

Функціонують органи
самоврядування: Вчена рада й
кураторій,
які
розв'язують
питання про бюджет, створення
й
скасування
підрозділів
вищого навчального закладу,
розвитку
зв’язків
із
закордонними ВНЗ.

Керівник – Ректор.
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Румунія


Університети отримують фінансування на
навчання певної кількості студентів за державним
замовленням.

З’явилася можливість запрошувати тих
викладачів, які Університету потрібні, й на
період, який визначає Університет.

Запровадження навчальних програм і
видача дипломів є в компетенції Університетів, з
фінансовим
заохоченням
напрямків,
які
відповідають пріоритетам країни і ЄС.

Університети заохочуються створювати
«Центри Якісних Переваг» («Centres of
excellence»),
які
отримують
найкраще
фінансування на конкурентній основі.

Скасований принцип «ВАКу» – тепер
створення комісій з захисту PhD перебуває у
компетенції Університету.

Фінансування
освітньої
діяльності
відбувається залежно від кількості бюджетних
місць (контрактне навчання і доходи від нього
віддані в повне розпорядження Університетів).

Наукове
фінансування
проектів
відбувається на конкурентній основі.


У 1989 р. Румунія
проголосила
напрямок
на
розвиток
автономії
в
університетах, а в 1991 р. це
було
затверджено
в
Конституції.

До 2001 р. університети
отримали право власності і
право розпоряджатися землею й
приміщеннями, право вибору
управлінських
органів
та
реальні
права
самостійної
діяльності,
ця
автономія
сягнула
всіх
рівнів
–
факультетів і кафедр.

Університети отримали
право самостійного визначення
правил набору студентів без
будь-якого
втручання
Міністерства освіти.

Керівник – Ректор.

Таблиця 2
Особливості атестації наукових кадрів і присудження наукових ступенів в
країнах Європи та Америки

Країна

Кількість
наукових ступенів

Вищі
повноваження
щодо присвоєння
наукових ступенів

Наявність закону
про наукові
ступені

Захист рукопису
дисертації

Огляд статей

Потреба в
авторефераті

Джерело: складено автором на основі Інтернетресурсу

Австрія
Бельгія (фр.)
Бельгія (гол.)
Англія
Греція
Данія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Канада
Мальта
Нідерланди
Норвегія
Румунія
Словаччина
Словенія
Туреччина
США
Фінляндія
Франція
Чехія
Білорусь

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети
Університети і ВАК
ВАК і Президент

Наявний
Наявний
Наявний
Немає
Наявний
Наявний
Немає
Наявний
Наявний
Наявний
Немає
Наявний
Наявний
Немає
Наявний
Наявний
Наявний
Немає
Немає
Наявний
Немає
Наявний
Немає

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Ні
Так
Так
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Так
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Так

Ні
Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Так
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Болгарія
Польща
Росія
Німеччина
Португалія
Угорщина
Україна
Швейцарія

2
2
2
2
2
2
2

ВАК і Уряд
Університети і ВАК
ВАК і Уряд
Університети
Університети
Університети
Уряд
Університети

Наявний
Наявний
Немає
Наявний
Наявний
Наявний
Немає
Наявний

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Так

Сьогодні склалася парадоксальна ситуація, ніби державні вищі школи
здійснюють фактично необмежений і нерегульований набір на навчання на
комерційні основі, обсяги таких наборів можуть досягати 50%.
Таблиця 3
Головні засадничо-правові й організаційно-управлінські заходи
«Державної Програми формування реальної автономної освітньої системи
України» (ДП) Джерело: сформульовано автором
№
п.п.

Назва заходу

1.
Засадничо-правові заходи з
визнання Університетів України
Автономними.

2.

3.

Визначення розробників ДП.

Що має відображати ДП?

4.
Що має передбачати ДП?

Яка роль приватних вузів?
5.

72

Суть заходу
Розробити й прийняти законодавчий акт – «Закон України про
Автономію Університетів України», відобразити положення
про Автономію українських Університетів у Конституції
України. Пропонується статтю 53 забрати з II розділу
Конституції України, утворити разом з текстом цієї статті
новий розділ – «АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ».
Нумерацію наступних розділів необхідно буде змістити.
«Державна Програма оптимізації автономної освітньої системи
України» має розроблятися КМУ, ВРУ, адміністрацією Президента України, з участю науковців і викладачів Університетів, а
також представників громадських організацій.
«Державна Програма оптимізації автономної освітньої системи
України» має відображати програмні засади виходу із тупика
системи вищої освіти України (вузів у рамках МОН України)
та вузів іншої відомчої підпорядкованості (також і аграрних
вузів).
Зміст «Державної Програми оптимізації освітньої системи України» має передбачати: 1) перелік потенційних до об’єднання і
реорганізації освітньо-наукових структур; 2) перелік спеціальностей за ліцензіями; 3) обсяги державних замовлень; 4) участь
організацій і корпоративних структур у формуванні пакету
замовлень підготовки фахівців і проведення НДР; 5) участь
фізичних осіб у формуванні пакету замовлень; 6) кількість
факультетів; 7) кількість інститутів; 8) кадровий потенціал; 9)
матеріальне забезпечення; 10) процедуру виходу Університету з
підвідомчого підпорядкування державним органам виконавчої
влади; 11) тактику і стратегію набуття Університетом статусу
«Автономного»; 12) зміни умов ліцензування і акредитації МОН
України стосовно автономних Університетів (у частині доведення
квот підготовки тих чи інших фахівців та визначення переліку
спеціальностей, за якими Університет може їх готувати) тощо.
Програма також має передбачати відмову від таких самостійних
досі освітніх структур – як технікуми та коледжі. Такі існуючі
колективи, здебільшого галузевого спрямування, мають стати
складовою частиною Університетів та інститутів, останні можуть
функціонувати у рамках Університетів та незалежно, як юридичні
особи.
Приватним вузам можна дозволити самостійно вирішувати
власні перспективи: якщо вони впораються з конкуренцією, то
нехай працюють. Хоча, до прикладу, у штаті таких інститутів
економічного спрямування може бути один доктор
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6.

7.

Нерівноцінний конкурентний
статус приватних і державних
ВНЗ

Чи можуть у державних
Університетах існувати кафедри,
інститути або інші наукові
підрозділи приватної форми
власності?

8.
Як можна
активізувати науковий потенціал
Університету?

9.

10.

11.

Відносини «Міністерство освіти
– Університет».

Регулювання аспектів фінансової
кризи.

Об’єднання інтересів автономних
Університетів
у регіоні.

економічних наук, або жодного, а «велика економічна
діяльність» прикривається сумісниками. Тобто кадрові
питання мають бути ключовими, з точки зору ефективності
приватних вузів.
Автономія університетів має означати конкурентний статус
приватних і державних ВНЗ – наближений до рівноцінного.
Автономія університетів має означати, що у державних
Університетах можуть існувати кафедри, інститути або інші
наукові підрозділи приватної форми власності. Тобто
університети можуть функціонувати на основі «змішаної
форми» власності – як поєднання державної власності і
приватної власності, або передача окремих університетських
об’єктів для функціонування у них підрозділів організованих з
участю приватної власності (за кошти бізнесменів, інвесторів
тощо). Університети не можуть уподібнюватися монастирям
закритого типу, там може і повинна бути забезпечена
конкуренція державної і приватної форм підготовки і
здійснення наукових проектів.
В умовах автономії виникне об’єктивна потреба, з однієї
сторони, та об’єктивна можливість, з іншої – активізувати
науковий потенціал Університету щодо отримання гуманітарних науково-освітніх Грантів від країн Європи: Польща,
Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Німеччина, Швейцарія
та Америки: Канада, США та ін. Посиленню фінансової
стійкості Університету сприятимуть, як посилена робота з
пошуку фінансових грантів, так і розробка нових програм
підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (перелік до
впровадження нами поданий вище). Потрібно буде посилити
інноваційно-інформаційно-інвестиційний аспект діяльності
Університету: 1) вести пошук внутрішніх і зовнішніх інвестицій щодо розвитку матеріально-технічної бази на території
Університету у Львові та на інших територіях області; 2)
оформити Державні акти на володіння землею на усі земельні
території Університету, перевести їх у акціонерний капітал
Університету, можливо з часткою держави (залежно від частки
державного фінансування у структурі бюджету автономного
Університету).
В разі автономії – не Міністерство освіти (чи Мінагропрод), а
Університет має визначати яких фахівців і скільки готувати на
підставі: 1) спеціальностей докторів наук за дипломами; 2)
вчених звань професорів з атестатами певних кафедр; 3)
орієнтації на ринок освітніх послуг України та інших країн.
Таке поняття як «відомчий університет» або «галузевий
університет» мають відійти назавжди в історію української
освіти і науки.
В разі проблеми з фінансовим забезпеченням оплати праці
необхідно буде передбачити варіант праці пенсіонерів (за їх
бажанням, не можна змушувати їх працювати), на мінімальних посадових ставках (до 0,25 ставки) або навіть на
громадських засадах (без оплати праці). «Непенсіонерів»
необхідно буде розподілити на рівневі категорії оплати праці, з
огляду на тимчасові можливості бюджету Університету. Але
одночасно передбачити для «непенсіонерів» «боргові чеки по
зарплаті», з надією на кращі часи.
А вже автономні і вільні Університети можуть об’єднуватися у
Університети Великого Регіону тощо. Ця об’єктивно-ідеалістична концептуальна ідея, заснована на об’єктивній необхідності, здійснити науково-методологічне обґрунтування законодавчо-організаційного алгоритму створення «Львівського
університету великого регіону: напрямок – економіко-екологічне відтворення ресурсного потенціалу» (ЛУВР). Щось за
аналогією «Національного аграрного Університету», який був
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12.

Хто має розробити орієнтири
розвитку українського
суспільства?

трансформований у «Національний Університет біоресурсів і
природокористування України».
ВРУ з участю Університетів, громадських організацій, влади
місцевого рівня має розробити «Національні пріоритети і
стратегічні орієнтири розвитку українського суспільства», де
має бути розділ про реструктуризацію і розвиток автономних
вищих навчальних закладів України, а також про зміст і якість
української освіти (початкової, середньої і вищої).

Чи справді такі вузи можна називати державними? Можливо їх слід
називати вузами змішаної форми власності? Якщо державні вузи ведуть
підготовку на комерційній основі у таких значних обсягах, то як у такій
ситуації виживати приватним вузам?
Приватні університети мають право тільки на комерційну підготовку, без
будь-якої частки державного фінансування, або державної фінансової
допомоги. Приватні університети не мають змоги допомогти у навчанні
особам-абітурієнтам, які належать до дієво обмежених соціальним груп: діти з
малозабезпечених сімей, діти сироти, діти напівсироти, діти-інваліди. Або
іншими словами, приватні університети можуть надати змогу навчатися тільки
тим абітурієнтам, які в змозі заплатити за навчання.
З точки зору соціальної справедливості це не зовсім вірно, здебільшого
приватні ВНЗ ставляться у роль «пасинків» та в «умови виживання». Хоча зараз
в «умови виживання» поставлена уся українська держава, все-таки, думається
цей неадекватний і несправедливий підхід щодо вирівнювання соціальної
адаптації та справедливості вузів державної та приватної форм власності слід
усунути. І державним й приватним вузам слід законодавчо надати регульовану
частку підготовки фахівців за державною та комерційною формами, наприклад,
державним вузам дозволити комерційну підготовку фахівців у межах 20%,
відповідно, приватним вузам надавати державне фінансування, у відповідній
частці – 20%. Слід передбачити державну підтримку у навчанні в приватних
університетах особам-абітурієнтам, які належать до дієво обмежених
соціальних груп. Це б сприяло більш справедливій соціальній адаптації
приватних університетів у контексті конкурентності з державними
університетами, розвитку науки і освіти у них на рівних правах. Відповідно це
положення має стосуватися і державного замовлення на фахівців.
Дуже серйозною проблемою є самофінансування аспірантами та
науковцями опублікування своїх власних праць за власний рахунок (це при
ніщих стипендіях і зарплатах). Тобто платиш гроші і друкуєшся, не платиш
гроші – не друкуєшся. Стосовно соціальної затребуваності того чи іншого
дослідження, реальної достовірності досліджень, реальної актуальності тієї чи
іншої публікації питання не стоїть. Для сучасних наукових видань головне не
наука – головне заробляння грошей (до правди, слід зазначити, що на цьому
нереально доробитися). До цього негативного процесу прибавилося таке супер
злочинне явище у науці, як пігмаліонство, тобто заплатити і ти кандидат наук,
заплатити і ти доктор наук, заплатити і ти академік. На мою думку це шлях у
нікуди науки, це шлях до суспільної незатребуваності науки, це шлях загибелі
науки.
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В Україні слід невідкладно організовувати по 2-3 компетентні видавничі
центри (за напрямами науки), які мають бути забезпечені належними кадрами і
фінансовою підтримкою. Де налагодити серйозний відбір на професійність і
актуальність наукових публікацій, з виплатою гонорарів за такі публікації. Слід
нагадати, що за радянських часів, на які ми так нарікаємо (насправді є за що,
але уже свідомо можна не менше нарікати і на поточні часи), гонорари за
публікації окремими виданнями виплачувалися. Відбір мають здійснювати
висококласні фахівці – доктори наук за напрямами науки (не плутати з
шифрами наукових спеціальностей, тут автор як напрями науки трактує науку у
широкому розумінні – економіку, фізику, математику, медицину тощо), але
вони не мають належати до якоїсь однієї структури (інституту, університету),
не мають належати до структури, у якій працює автор публікації, ці фахівці
мають належати до незалежних одна відносно одної структур, рецензій має
бути щонайменше 4-5.
Більшість державних українських ВНЗ, які повинні служити реальній
науці і освіті, перетворилися у «закриті графські території», які обслуговують
інтереси багатих, влади, родичів і свояків. Тут брудні гроші піднялися над
знаннями і науковими результатами, закостенілою залишається система
управління університетами, «вчені ради» і «ректорати» стали кишеньковими
придатками до «творчості ректора». У окремих університетах по 25-30 років
працюють незамінимі «графи-ректори» (хоча на папері уже існує український
закон, який обмежує цей термін до 10-ти років), які залишаються ідеологічними
та управлінськими консерваторами, що пройшли участь у КПРС, в українській
комуністичній партії, регіональній партії і т.д. Ці закостенілі керівники
перетворюють окремі університети на безсовісний засіб задоволення особистих
або родинних потреб: сини, доньки, зяті, невістки інші свояки знаходять поряд
з владним родичем свої «хлібні картки». Культивується «стадний принцип»
співурядування людей при посадах і співіснування колективу (викладачів та
іншого персоналу). Принциповість й незалежне слововисловлювання
критичних думок вважаються «нетолерантною поведінкою», зневажаються та
переслідуються, або є прийнятними лише у стилі «жарту». Відсутній реальний
конкурсний підбір кадрів, на кожну науково-викладацьку посаду претендує
одна бажана особа, щоб часом хтось «не свій» не появився.
Усі ці негативні обставини і фактори не сприяють, й не можуть сприяти,
розвитку реальної автономної освітньої системи України. А змінам давно пора,
якщо врахувати що надворі 2017 рік і 26 рік української незалежності. Надто
неповороткою виявилася «українська бабця-демократія»…
Адже забезпечуючи належний рівень якості науки, ми забезпечуємо
належний рівень якості освіти. І навпаки – без якісної освіти неможливо
забезпечувати якісний рівень розвитку науки. При цьому під якістю освіти аж
ніяк не можна вважати назву закінченого університету, форму навчання або
форму власності вищого навчального закладу.
Якість освіти це щось значно інше. Це щось таке, що відповідає потребам
розвитку особистості, це щось таке, що відповідає потребам розвитку
суспільства, це щось таке, що відповідає сучасним потребам розвитку людства.
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Результати вищої освіти є власними якісними характеристиками особистості,
суспільства і цивілізації.
Основні узагальнення і висновки. Світле і ефективне майбутнє
української освіти і науки за формуванням реальної автономної освітньої
системи України. Ця реальна, а не фіктивна, автономія має бути наповнена
певними ознаками самостійності і незалежності від влади освітньо-наукової
діяльності:
1) академічна свобода, продукування і поширення знань;
2) проведення просвітницької, культурної і громадської роботи у
суспільстві;
3) виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень на
замовлення міністерств, агентств, відомств, бізнесових компаній й корпорацій;
4) здійснення різноманітних наукових і суспільних заходів на рівні
внутрішніх суспільних та міжнародних відносин між країнами;
5) самостійне регулювання власної академічної структури;
6) встановлення власних навчальних програм, визначення власних
пріоритетних наукових досліджень;
7) видача дипломів магістрів та докторів.
Автономія університетів має будуватися на засадах конституційної та
законодавчо врегульованої політики відносин типу «Уряд – Університет».
Автономія університетів має забезпечуватися відповідно розробленою
«Державною Програмою формування реальної автономної освітньої системи
України».
Автономія університетів не має стосуватися «автономії від державного
бюджету». Хоча, якщо будь-якому університету вдасться самостійно вийти на
певний і необхідний рівень самофінансування і самозабезпечення, без участі
державного бюджету, то це буде найкращим результатом його освітньонаукової діяльності.
Автономія університетів має означати рівноцінний конкурентний статус
приватних і державних ВНЗ.
Автономія університетів, це наявність компетентних видавничих центрів
з налагодженим серйозним відбором на професійність і актуальність наукових
публікацій, з виплатою гонорарів за такі публікації. Лише у таких виданнях, які
покликані стати реально науково престижними виданнями, ми можемо
отримати справді наукові результати, потрібні нації і світові, навіть наукові
відкриття.
Автономія університетів, це належний рівень якості науки і належний
рівень якості освіти.
Автономія Європейських університетів уже має понад 100-літню
традиційну історію (не слід сплутувати з історією виникнення вищих шкіл, які
не мали автономії у сучасному уявленні), якби сучасним українцям ще 100
років не чекати.
Подальші наукові зусилля слід скеровувати на розвиток наукового і
законодавчого забезпечення головних засадничо-правових й організаційноуправлінських заходів «Державної Програми формування реальної автономної
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освітньої системи україни» на предмет її швидкої та ефективної прикладної
реалізації у суспільстві.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ:
АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
ANNOTATION INTERNATIONAL EXPERIENCE OF GOVERNMENT
FINANCE MANAGING: ANALYSIS AND PROSPECTS FOR UKRAINE
Імплементація сучасного інструментарію та підходів до управління державними
фінансами в Україні передбачає переосмислення зарубіжних напрацювань у цій сфері.
Метою є вивчення міжнародного досвіду управління державними фінансами та
детермінація найважливіших напрямів його адаптації до соціально-економічних умов нашої
країни. Під час дослідження використано методи наукової абстракції, аналізу та синтезу,
індукції та дедукції, порівняння, історичності. Виокремлено найхарактерніші підходи до
інституціоналізації управління публічними фінансами в ЄС та здійснено порівняльний аналіз
державного фінансового менеджменту в ЄС та Україні. Встановлено, що корисним для
вітчизняної системи управління державними фінансами буде адаптація міжнародного
досвіду за такими напрямами: перехід до консолідованого урядування за всіма складовими
системи державних фінансів на підставі формування такої загальної стратегії управління
ними, яка належним чином узгоджена із стратегічними орієнтирами розвитку національної
економіки; усунення популізму та забезпечення суворого регламентування цільових
індикаторів розвитку системи державних фінансів в контексті формування чітко
визначених принципів розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між державним і
приватним секторами, врахування реального стану справ у національній економіці;
дотримання встановлених правил бюджетування і забезпечення ефективної системи
моніторингу державних фінансів, орієнтованої на ідентифікацію осіб відповідальних за
фінансові правопорушення; активізація запровадження АBM для державних фінансів
України на підставі інструментів, застосованих в ЄС; інституціоналізацію чітких правил,
засад і принципів побудови стратегій з виокремленням найважливіших структурних блоків
управління державними фінансами для зменшення розмитості формулювання „сучасна та
ефективна система управління державними фінансами”.
Ключові слова: державні фінанси, управління, міжнародний досвід, стратегія,
фіскальні правила, фінансова перспектива.
Имплементация современного инструментария и подходов к управлению
государственными финансами в Украине предполагает переосмысление зарубежных
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наработок в этой сфере. Целью является изучение международного опыта управления
государственными финансами и детерминация самых главных направлений его адаптации к
социально-экономическим условиям нашей страны. Во время исследования использованы
методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения,
историчности. Определены самые характерные подходы к институционализации
управления публичными финансами в ЕС и проведён сравнительный анализ государственного
финансового менеджмента в ЕС и Украине. Установлено, что полезным для отечественной
системы управления государственными финансами будет адаптация международного
опыта за такими направлениями: переход к консолидированному управлению за всеми
составляющими системы государственных финансов на основе формирования такой общей
стратегии управления ними, которая надлежащим образом согласована со
стратегическими ориентирами развития национальной экономики; устранение популизма и
обеспечение строгого регламентирования целевых индикаторов развития системы
государственных финансов в контексте формирования чётко очерченных принципов
распределения и перераспределения финансовых ресурсов между государственным и
приватными секторами, учета реального положения дел в национальной экономике;
следование установленным правилам бюджетирования и обеспечение эффективной
системы мониторинга государственных финансов, ориентированной на идентификацию
лиц ответственных за финансовые правонарушения; активизация внедрения АВМ для
государственных финансов Украины на основе инструментов, что используют в ЕС;
институционализация чётких правил и принципов построения стратегий с обозначением
самых главных структурных блоков управления государственными финансами для
уменьшения размытости формулировки „современная и эффективная система управления
государственными финансами”.
Ключевые слова: государственные финансы, управление, международный опыт,
стратегия, фискальные правила, финансовая перспектива.
In Ukraine the implementation of the contemporary toolset and principles due to the public
finance management intends to revise of the foreign groundwork in this field. The purpose is to
investigate international experience of the public finance management and to determine the most
important ways of its adaptation to the social and economic conditions of our country. The methods
of the scientific abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, comparison and
historicity were used in the research. The predominant principles due to the institutionalization of
the public finance management in the EU have evaluated and the comparative analysis of the public
finance management in the EU and Ukraine has made. The author has specified that the adaptation
of the international experience to the national system of the public finance management will be
useful after such directions: transiting to the consolidated management after all constituents of the
public finance system on the base of forming the general strategy of its management which will be
property coordinated due to the strategic reference points of the national economy development;
eliminating of the populism and providing the strong regulation of the objective indicators of the
development into the public finance system taking into account to form clearly defined principles of
distribution and redistribution of the financial resources between public and private sectors, the
real state of affairs in the national economy; observing to the set of rules of the budgeting and
providing the effective system of the public finance monitoring which is oriented to the
identification of the personal responsibility for the financial delinquency; activating of the ABM
implementation for the Ukrainian public finance on the base toolsets applied in the EU; instituting
the legible rules and principles of the strategy formation with the marking of the most important
structural cells of the public finance management for deblurring of the statement “the
contemporary and effective the public finance management system”.
Key words: public finance, management, international experience, strategy, fiscal rules,
financial framework.
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Постановка проблеми. Однією з важливих складових реформування
національної економіки є підвищення ефективності управління державними
фінансами, що пов’язане з формуванням налагодженої співпраці держави з
економічними агентами у сфері розподілу і перерозподілу валового
внутрішнього продукту, підвищенням довіри до суспільних інститутів у царині
розв’язання складних соціальних проблем і поліпшення добробуту,
забезпеченням національних інтересів і національної безпеки. З огляду на це
доречним є з’ясування найголовніших особливостей і закономірностей
менеджменту у сфері державних фінансів у зарубіжних країнах, що дасть змогу
імплементувати сучасний інструментарій і підходи до управління ними у
вітчизняну практику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління
державними фінансами є достатньо складним і різностороннім, свідченням чого
є ґрунтовні наукові дослідження представників української та зарубіжної
фінансової науки. Серед них виокремимо напрацювання у царині фіскальної
політики, управління окремими складовими державних фінансів, формування
стратегії розвитку бюджетної системи таких знаних представників економічної
думки, як-от: Р.Балакін, Г.Возняк, С.Гасанов, Т.Єфименко, Т.Затонацька,
М.Кічурчак, М.Козоріз, С.Конопльов, В.Корнєєв, В.Кудряшов, С.Лондар,
І.Луніна, Р.А.Масґрейв, О.Молдован, В.Небрат, Ц.Огонь, А.Соколовська,
І.Чугунов, О.Шиманська та ін. Хоча ці розвідки мають високу наукову і
практичну цінність, проте залишилися нерозв’язаними окремі аспекти
управління державними фінансами, що пов’язані з можливостями
впровадження в Україні найкращих здобутків практики державного
фінансового менеджменту різних країн.
Мета статті є вивчення міжнародного досвіду управління державними
фінансами та детермінація найважливіших напрямів його адаптації до
соціально-економічних умов нашої країни. Для цього необхідно з погляду
траєкторії інтеграції України виокремити найхарактерніші підходи до
інституціоналізації управління публічними фінансами в Європейському Союзі
(ЄС); проаналізувати особливості державного фінансового менеджменту в
Україні та ЄС; сформувати низку рекомендацій і пропозицій з удосконалення
управління вітчизняними державними фінансами в контексті міжнародного
досвіду.
Результати дослідження. Менеджмент державних фінансів широтно
впливає на розвиток системи відносин держави з іншими агентами національної
економіки, що пов’язано з акумулюванням, розподілом і перерозподілом
фінансових ресурсів для активізації підприємницької діяльності та захисту
конкуренції, стимулюванням економічного розвитку на еколого-орієнтованих і
інноваційних засадах, зменшенням соціальної диференціації, створенням
потужного прошарку середнього класу та забезпеченням гідних умов життя
соціально вразливих груп населення, проведенням реформ у різних галузях
тощо. Як зазначив Р.А.Масґрейв, „модель фіскальної системи – включно з її
алокативною, розподільчою та стабілізаційною гілками – вимагає такого
всеохопного погляду на те, що в кінцевому підсумку і є добрим управлінням
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суспільним сектором” [1, с. 62]. Тому для управління державними фінансами
важливим є формування комплексу суб’єктно-об’єктних зв’язків, за допомогою
яких збалансовують індивідуальні, корпоративні та національні інтереси,
досягають прогресивних змін у функціонуванні національної економіки. Проте,
на думку низки українських науковців, для системи управління державними
фінансами притаманна низка проблем, які за роки незалежності так і не вдалося
подолати: формальність формування стратегій реформування та суб’єктивізм
під час здійснення фіскальної політики; регрес у практиці зміцнення фінансової
стабільності регіонів і посилення бюджетної централізації; головно фіскальний
характер наявної системи оподаткування; не виважені дії у сфері боргової
політики; декларативність протидії корупції тощо [2, с. 124-126; 3, с. 23; 4, с.
110-112].
Таблиця 1
Зміни щодо корегування цілей Пакту стабільності та зростання від
шостого Пакту реформ, особливості впливу на регулювання європейських
структурних та інвестиційних фондів
Мета

Вимоги

Вимоги
наближення до
збалансованості
або додаткової
позиції

Визначені для країн
середньострокові
орієнтири:
- забезпечувати
безпечні
межі
дефіциту до 3 %;
- гарантувати швидкий
прогрес у напряму
досягнення сталості;
- сформувати місце для
бюджетної
маневреності.
Для євро зони і країнчленів: обмеження -1 %
ВВП*

Корегування
загальних
помилок
політики

Набір обмежень:
- дефіцит 3 % ВВП;
- державний борг 60
%
ВВП
або
достатність
скорочення**

Способи розв’язання
0,5 % ВВП як ключова
ціль:
- більше
у
сприятливі
періоди;
- менше у несприятливі
періоди;
Можливість тимчасового
відхилення
від
встановлених
орієнтирів
або гармонізація у напрямі:
- імплементації
найголовніших
структурних реформ, які
забезпечують досягнення
сталості
суспільних
фінансів
у
довгостроковому періоді.
Мінімальне
річне
поліпшення принаймні 0,5
% ВВП як критерій
структурної угоди.
Можливості продовження
терміну дії стратегії: якщо
ефекту було досягнуто, але
з’явилися
неочікувані
економічні
події,
які
головно несприятливі для
досягнення вимог за цими
фінансовими позиціями***

Система примусу
Процедури для
корегування
важливих відхилень
(0,5 % на рік або
кумулятивно понад
два роки з
ухвалення стратегії.
Для єврозони:
фінансові санкції у
випадку повторення
недотримання
критеріїв (ставка
відсотку за
санкціями 0,2 %
ВВП)

Для єврозони:
рання і поступова
санкційна системи
активуються на
кожній стадії EDPпроцедури****

* критерії видатків – чисті видатки бюджету, визначені дискретно, не повинні зростати більше, ніж
середньострокові темпи зростання потенційного ВВП; ** достатність скорочення – наявність стратегії
зменшення державного боргу; щороку зменшувати різницю між фактичним і цільовими показниками
державного боргу на 5 % середнього значення показника протягом попередніх 3-х років; *** період
несприятливих економічних умов в єврозоні або в ЄС загалом не повинен перевищувати фіскальну сталість у
середньостроковому періоді; **** EDP – Excessive Deficit Procedure (надзвичайні заходи з ліквідації дефіциту).
Джерело: [5, р. 12-13].
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На нашу думку, одним з напрямів розв’язання цих хронічних проблем є
вивчення підходів до управління публічними фінансами в ЄС, порівняння його
та визначення умов застосування цього досвіду в Україні. У зв’язку з цим
актуальності набуває питання стратегічної орієнтованості системи управління
державними фінансами та її узгодженості із загальним вектором розвитку
національної економіки. Тому звернемо увагу на досвід управління публічними
фінансами в ЄС, бо від 1990-х рр. і дотепер Україна наполегливо працює над
набуттям членства у цьому європейському „клубі”. Для країн-членів ЄС
найголовнішими ключовими індикаторами ефективності дій і заходів уряду в
сфері публічних фінансів є граничні фіскальні норми щодо рівня дефіциту
зведеного бюджету, державного боргу, пов’язаність з темпами зростання ВВП,
стандарти забезпечення транспарентності та порівнянності (табл. 1). Це
пов’язане з тим, що бюджетне планування у розвинених країнах здійснюється
за принципом „зверху вниз”, що передбачає побудову багаторічного бюджету
на підставі пріоритетів бюджетної політики, перспективних оцінок видатків,
єдності політичного процесу та орієнтації на результат [6, с. 68]. Також
звернемо увагу й на те, що „удосконалення національних фіскальних стратегій
є однією з цілей посилення фіскального урядування в ЄС, що передбачає
поєднання потреби у створенні сприятливої національної фіскальної політики з
більшою національною участю у стратегії ЄС” [7, p. 42].
Беручи до уваги практику управління публічними фінансами в ЄС, для
України доречним буде запровадження радикальних заходів у системі
формування бюджетних доходів і видатків, орієнтованих на забезпечення
зв’язку між реальним станом справ в економіці і виконанням функцій держави з
фінансування заходів і програм. Зокрема, в Україні часто не беруть до уваги під
час формування доходної і зведеної частин бюджету реалій розвитку
національної економіки та її високу чутливість до зовнішніх і внутрішніх
збурень. З року в рік темпи зростання доходів і видатків зведеного бюджету
України є вищими, ніж темпи зростання ВВП (табл. 2). Причому розбіжності
між темпами зростання ВВП і доходів/видатків зведеного бюджету мали
значний ступінь волатильності у 2008-2015 рр., що було одним з чинників
посилення тиску держави на реальний сектор в Україні, зовнішнім проявом
чого стали переструктурування системи оподаткування на користь непрямих
податків, запровадження нових видів податків у 2014 р. і зростання державного
боргу.
Натомість управління публічними фінансами у країнах ЄС не містить
ознак популізму (табл. 2). Слушними є міркування І.Луніної стосовно того, що
„найкраща практика країн ОЕСР щодо забезпечення транспарентності бюджету
передбачає підготовку бюджетних запитів не лише за місяць (квартал), рік та на
етапі підготовки проекту нового бюджету, а й перед виборами та за
середньостроковий період” [8, с. 13] і Ц.Огня про те, що „дотримання законів
економічного розвитку повинно бути основою системних рішень із
забезпечення фінансової стабільності в країні, виходячи із єдності і боротьби
протилежностей, переходу кількісних змін в якісні [9, с. 17]. Це орієнтує також
і на те, що у коротко- і довгостроковому періодах забезпечується прямий і
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зворотній зв’язки між системою публічних фінансів і станом економіки в ЄС,
здійснюється гнучка і прозора адаптація публічного бюджетування до змін.
Таблиця 2
Динаміка темпів зростання ВВП і найголовніших індикаторів системи
державних фінансів України та країн ЄС, % до попер. року
Показник

Країни
Україна
Темпи зростання
Країни
ВВП
ЄС*
Темпи зростання
Україна
доходів зведеного Країни
бюджету
ЄС
Темпи зростання
Україна
видатків зведеного Країни
бюджету
ЄС
Розбіжності між
Україна
темпами зростання
ВВП темпами і
зростання доходів Країни
ЄС
зведеного
бюджету
Розбіжності між
Україна
темпами зростання
видатків зведеного
Країни
бюджету і темпами
ЄС
зростання ВВП

2008
102,6

2009
84,9

2010
104,1

2011
105,4

2012
100,4

2013
100,0

2014
93,2

2015
90,1

102,5

98,0

100,0

101,5

100,6

100,4

101,5

103,6

135,5

91,6

115,2

126,7

111,8

99,4

103,0

143

101,9

96,4

102,5

104,1

102,9

102,4

102,1

102,5

136,8

99,2

122,2

110,3

118,1

102,7

103,4

130

105,3

104,9

102,4

99,9

101,5

101,0

101,3

101,5

-32,9

-6,7

-11,1

-21,3

-11,4

0,6

-9,8

-52,9

0,6

1,6

-2,5

-2,6

-2,3

-2,0

-0,6

1,1

-34,2

-14,3

-18,1

-4,9

-17,7

-2,7

-10,2

-39,9

-2,8

-6,9

-2,4

1,6

-0,9

-0,6

0,2

2,1

* – 19 країн. Джерело: [10; 11].

Звернемо увагу на те, що наявна практика управління державними
фінансами в Україні не сприяє досягненню позитивних зрушень у різних
напрямах господарювання, бо стає одним з чинників розгортання інфляційних
процесів, посилення нестабільності у грошовій системі, появі валютних шоків,
стагнації в реальному секторі та фрагментарності заходів з детінізації. На наш
погляд, це опосередковано свідчить радше про декларативність реалізації
реформ у державному секторі та орієнтованість національного уряду на
збереження наявного стану справ. Підтримуємо думку науковців щодо того, що
„обмеженість фінансових ресурсів у бюджетній сфері України зумовлює, з
одного боку, чітке визначення пріоритетних напрямів їх використання з метою
досягнення стратегічних цілей розвитку держави, а з другого – скорочення
бюджетних видатків” [3, с. 28]; „доцільність формування в країні відповідних
інституційних умов для підвищення рівня ефективності бюджетних видатків та
результативності бюджетного процесу” [12, с. 66]; „системні проблеми
державних фінансів значною мірою мають інституційну природу” [13, с. 559].
Нагальною потребою України є реалізація непопулярних заходів у сфері
державних фінансів, пов’язаних з об’єктивізацією управлінських рішень і дій,
що дають змогу формувати доходи і видатки зведеного бюджету з огляду на
спроможність національної економіки і так само як і в країнах ЄС здійснювати
суворо регламентований розподіл фінансових ресурсів між державним і
приватними секторами. При цьому варто звернути увагу на наявні внутрішні
резерви підвищення ефективності управління державними фінансами,
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підґрунтям яких є реальні дії з детінізації економіки України, подолання
корупції та зменшення впливу олігархічних бізнес-еліт на розподільчі процеси
в цій сфері для одержання неправомірної вигоди.
Не менш важливо для досягнення позитивних змін в системі управління
державними фінансами наявність стратегій їхнього розвитку, в яких належним
чином детерміновані мета, завдання, план заходів і головне механізм реалізації.
Насамперед звернемося до досвіду ЄС у вибудовуванні його фінансової
стратегії (financial framework), що охоплює період від започаткування
європейської фінансової системи і вироблення спільної політики у 1951-1975
рр., кризи фінансів об’єднання 1975-1987 рр. і пошуку узгодженості між
інститутами, етапної широкомасштабної фінансової реформи 1988-1992 рр. і
1993-1999 рр., зумовленої розширенням ЄС до становлення на сталих засадах
фінансової стратегії (2000-2006 рр., 2007-2013 рр., 2014-2020 рр.). Підґрунтям
для конструювання фінансової стратегії ЄС є її орієнтованість на суворе
дотримання фіскальних правил щодо обсягів бюджетування, що зумовлене
обмеженістю фінансових ресурсів і схильністю до зростання бюджетних
видатків з огляду на появу нових і наявності старих напрямів діяльності.
Зокрема, регламентовано граничну межу для формування бюджету ЄС, що
початково становила 1,27 % валового національного доходу (ВНД), а згодом –
1,24 % ВНД і від 2010 р. – 1,23 % ВНД; зв’язаність доходної і видаткової
частин, що ґрунтується на лімітованості перерозподілу валового національного
продукту (ВНП) від 1,335 % у 1979 р., 1,31 % у 2001 р. і 1,29 % від 2010 р. [14,
р. 131-132]. Це є своєрідною гарантією того, що згідно із фінансовою
стратегією ЄС розподіл бюджетних видатків буде чітко визначеним з огляду на
наявні ресурсні обмеження. Додаткового це гарантовано фіскальними
принципами пунктуальності, згідно з якими „бюджетні доходи повинні бути
сформованими, а видатки розподіленими в загальному бюджеті ЄС;
асигнування мають спрямовуватися на реально важливі статті бюджетних
видатків” [14, р. 149]. Позитивом є те, що наявні управлінські підходи
сприяють підвищенню якості управління публічними фінансами в межах ЄС і
допомагають країнам-членам ЄС проводити зважену фінансову політику,
орієнтовану на прагматизм і мінімізацію наслідків несприятливих змін в умовах
глобалізації та фінансово-економічних криз. Наприклад, бюджетна стратегія
Німеччини відповідає вимогам Пакту стабільності та зростання,
макроекономічний; макроекономічний сценарій, на якому ґрунтуються
бюджетні прогнози, зазначені в Програмі стабільності – 2014, формально не
схвалений незалежним органом, однак цілком відповідає прогнозу Єврокомісії,
оприлюдненому навесні 2014 р. [15, с. 20].
Для України згідно з Бюджетним кодексом подібний підхід також є
ключовим, що пов’язано з правилами розрахунку надходжень і видатків
бюджету, цільовістю бюджетних призначень і асигнувань, засадами
справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства. Проте у
2015 р. індекс відкритого бюджету Україна становив 46 балів зі 100 можливих,
бо надана урядом інформація про бюджет була неповною з огляду на наявні
обмеження щодо залучення суспільства в бюджетний процес (23 бали зі 100)
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[16]. Тому з урахуванням досвіду ЄС поліпшення управління державними
фінансами в Україні повинне передбачати фактичне дотримання
інституційованих правил бюджетування, які гармонізовані з тими, що є в
єврозоні, забезпечення ефективної системи моніторингу стану державних
фінансів з боку суспільства і мінімізацію знеособленої відповідальності за
порушення встановлених фінансових принципів на різних щаблях урядування.
Не менш важливим для фінансової стратегії ЄС є досягнення рівноваги на
усіх її стадіях – від експертного оцінювання, авторизації цілей, завдань і заходів
до впровадження у зв’язку з тим, що під час прогнозування, формування і
виконання можуть виникати розбіжності в оцінках доходної і видаткової частин
загального бюджету. З огляду на це у фінансовій стратегії ЄС прописано низку
процедур для корегування таких упущень. По-перше, для кожного фінансового
року обчислюють баланс як різницю усіх реальних бюджетних доходів і
видатків, що складаються з бюджетних призначень понад асигнованих,
перерозподілених асигнувань даного фінансового року з урахуванням
можливості зміни валютного курсу. По-друге, якщо баланс має активне сальдо,
то його додають до доходної частини бюджету на наступний фінансовий рік;
якщо – негативне сальдо (дефіцит), то – включають в якості платіжного
зобов’язання, передбачаючи проходження низки бюрократичних і бюджетних
процедур [14, р. 159-160]. Для стабілізації ситуації у короткостроковому періоді
в ЄС передбачено створення фонду „негативних залишків” з гранично
визначеною сумою (200 млн євро), за допомогою якого хоча і непрямо
збалансовують бюджет.
Така практика управління державними фінансами представлена і в
Україні. Зокрема, це регламентовано у відповідних статтях Бюджетного
кодексу, в яких специфіковано фінансову природу залишку бюджетних коштів,
оборотного залишку бюджетних коштів, вільного залишку бюджетних коштів,
умови створення резервного фонду (хоча його функції належним чином не
конкретизовані). Як правило, в Україні державний бюджет затверджують з
дефіцитом, що зумовлене чинниками посилення бюджетної централізації,
розбалансованістю місцевих бюджетів і сировинним імперативом розвитку
національної економіки. У свою чергу від 2008 р. і до тепер це сприяло
нарощуванню державного боргу, започаткуванню в Україні жорстких заходів з
економії бюджетних видатків, за винятком державного фінансування блоку
силових структур, і активізації співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями. Водночас, „коли залежність уряду від допомоги МВФ перестане
бути критичною, стимули до продовження жорсткої фіскальної політики
послабляться, натомість зростуть спокуси використати бюджетні важелі для
підвищення політичних рейтингів” [3, с. 196]. З погляду євроінтеграції
поліпшення управління державними фінансами передбачає мінімізацію ризиків
суб’єктивізації процедурних і кількісних фіскальних правил і можливість
побудови автоматичних стабілізаторів для регулювання рівня бюджетного
дефіциту з огляду на зміцнення конкурентоспроможності національної
економіки.
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Зацікавленість викликають і сформовані підходи в управлінні публічними
фінансами ЄС щодо побудови єдиного для усіх концептуального каркасу, що
охоплює систему стратегічного планування, фінансовий менеджмент і
процедури звітності. В його основі знаходиться визначення пріоритетних
напрямів політики ЄС, побудова ефективної моделі розподілу та управління
фінансовими ресурсами на підставі цих пріоритетів і система інформування про
досягнуті результати і використані кошти, що пов’язане з діяльніснообґрунтованим менеджментом (activity-based management – ABM). Згідно з цим
найголовнішими інструментами ABM у сфері публічних фінансів в ЄС є такі:
− стратегія „Європа – 2020”, в якій представлено комплекс найголовніших
напрямів політики і Багаторічну фінансову стратегію 2014-20, де розписано
напрями залучення усіх наявних фінансових ресурсів;
− щорічні послання Ради ЄС, в яких представлено комплекс політичних
пріоритетів на поточний період (рік);
− проект річного бюджету ЄС, узгоджений за напрямами програм (the
Programme Statements – PS) з інформацією про цілі та найголовніші
індикатори їхнього досягнення;
− програми, розроблені структурними підрозділами ЄС із зазначенням
специфікованих цілей і показників виконання для усіх напрямів діяльності;
− щорічну звітність, що містить звіт про результати політики, оцінку
ефективності управління; внутрішній контроль і фінансову звітність про
його роботу [14, р. 174-175].
В Україні становлення єдиного концептуального каркасу управління
державними фінансами, узгодженого і корельованого із сформованими
стратегіями розвитку національної економіки мало суперечливий характер.
Зокрема, особливістю інституціоналізації найголовніших засад і принципів
управління державними фінансами була їхня різнонаправленість, що зумовлене
переглядом ролі і функцій держави, підходів до використання її фінансових
інструментів під час ринкової трансформації економіки України. Тому одними
з перших кроків у цьому напрямі після проголошення незалежності України
стало створення законодавства, що регулює систему відносин у сфері
державних фінансів, і побудова організаційної структури управління ними, що
передбачала функціональний розподіл повноважень між різними гілками влади,
реорганізацію роботи старих і створення нових фіскальних органів.
В нашій країні початки імплементації ABM у сфері державних фінансів
припали на середину 1990-х рр., коли ухвалено Конституцію України,
задекларовано курс на євроінтеграцію та сформовано найважливіші державні
фінансові інститути. У наступні періоди це створило передумови для
детермінації не лише базових повноважень органів управління державними
фінансами, забезпечення керованості та узгодженості дій в цій системі, але й
для окреслення загальних принципів формування коротко-, середньо- і
довгострокових стратегій розвитку національної економіки. Від початку ХХІ
ст. і до тепер набули поширення такі інструменти ABM, як Послання
Президента України, стратегії та програми середньо- і довгострокового
розвитку вітчизняної економіки („Стратегія економічного і соціального
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розвитку України (2004-2015). Шляхом європейської інтеграції”; Програма
економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; Стратегія сталого
розвитку „Україна – 2020” та інші).
Спільним для цих документів була орієнтація на створення такої системи
управління державними фінансами, яка дала би змогу забезпечити оптимальний
рівень розподілу і перерозподілу ВВП між приватним і державними секторами
національної економіки з огляду на сталий розвиток, виконання державними
інституціями своїх функцій і євроінтеграційний курс. Проте особливістю цих
стратегій у сфері управління державними фінансами стали: формальність
процедур виконання унаслідок часткового ігнорування заходів з реалізації
поставлених цілей; дезінтегрованість дій, спричинена політичною
нестабільністю та внутрішньою конфліктністю між різними гілками влади;
застосування суперечливих інструментів для наповнення доходної частини
бюджетів, що посилило фіскальне навантаження на реальний сектор
національної економіки, сприяло зростанню державного боргу і створило
загрози для технічного дефолту. Згідно з Т.Єфименко і С.Конопльовим
„одночасно треба сприяти підвищенню стійкості та ефективності діяльності
економічних агентів, успішній реалізації антиінфляційних заходів, протидії
монопольним змовам” [17, с. 15].
Ще одним суттєвим недоліком використання цього інструментарію ABM
в управлінні державними фінансами стали часові неузгодженості, бо період
реалізації стратегій був тривалішим за наявний в Україні політичний цикл, вони
не передбачали елементу еволюційності та доповнюваності, проміжного і
заключного оцінювання якості досягнутих цілей, здійснених заходів і завдань.
Хоча в нашій країні на інституційному рівні застосовано практику
прогнозування у сфері державних фінансів за методом „трирічного ковзання”,
але, як зазначила М.Кічурчак, „у 2002-2014 рр. поступово посилювались
дисбаланси між прогнозними і реальними показниками зростання ВВП, індексу
споживчих цін і параметрами зведеного бюджету України; рівень державного
регулювання в національній економічній системі зростав” [18, с. 143]. Тому
безпрограшною складовою заходів із фінансової консолідації є поліпшення
середньострокового бюджетного планування, оскільки воно має на меті
підвищення прозорості бюджетного процесу, а також ефективності бюджетної
політики та позитивно впливатиме на економічне відновлення [19, с. 51]. На
нашу думку, відштовхуючись від досвіду ЄС ABM у сфері публічних фінансів,
важливим є підвищення дієвості його інструментів в Україні, що передбачає
відхід від декларативності, конкретизація підходів до акумулювання і розподілу
фінансових ресурсів згідно із встановленими політичними пріоритетами;
узгодженість дій між різними гілками управління, часову пов’язаність,
налагодження дієвої системи інформування, звітності та відповідальності.
Також у фінансовій стратегії ЄС окремо передбачено напрями діяльності,
які хоча і прямо не пов’язані із загальним бюджетом, але для яких також
окреслено перспективи розвитку на підставі дотримання прозорих і зрозумілих
правил фінансового менеджменту. Зокрема, це стосується операцій
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кредитування (надання або одержання), стосовно яких в загальному бюджеті
ЄС закладено гарантії їхнього здійснення, Європейського фонду розвитку і
фінансової діяльності Європейського інвестиційного фонду [14, р. 282-302].
Особливістю становлення національної моделі управління державними
фінансами в контексті побудови її стратегій розвитку був її дезінтеграційний
характер, що зумовлював розроблення специфікованих стратегій для різних
компонентів фінансової системи (табл. 3). Також на відміну від практики ЄС
усвідомлення необхідності побудови консолідованої стратегії управління
державними фінансами припадає на 2007-2013 рр., для чого формують
відповідні передумови у вигляді завершення кодифікації фіскального
законодавства і розроблення низки вузькоспеціалізованих стратегій.
Таблиця 3
Стратегії управління державними фінансами України у 2000-2016 рр.
Назва стратегії
Стратегія розвитку
Пенсійної системи

Концепція
реформування
податкової системи

Стратегія
модернізації
системи управління
державними
фінансами
Стратегія
реформування
податкової системи

Назва документу

Мета
Визначення перспективи подальшого розвитку та реформування
Розпорядження
пенсійної системи, спрямованої на забезпечення фінансової
Кабінету Міністрів
стабільності пенсійної системи, посилення дії страхових
України (КМУ) від
принципів у солідарній системі, запровадження накопичувальної
15.12.2005 р. №
системи пенсійного страхування та подальший розвиток
525-р
недержавного пенсійного забезпечення.
Приведення податкової системи у відповідність з пріоритетами
державної політики соціально-економічного розвитку, сприяння
сталому економічному зростанню шляхом лібералізації
Розпорядження
податкової системи на основі виваженої інвестиційноКМУ від
інноваційної політики, забезпечення достатнього обсягу сукупних
19.02.2007 р. № 56- податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів на основі
р
проведення збалансованої бюджетної політики, встановлення
ліберального відношення до платників, які сумлінно виконують
свої податкові зобов'язання, посилення відповідальності за
несплату податків.
Визначення стратегічних принципів і напрямів розвитку цієї
Розпорядження
системи та підвищення ефективності її функціонування шляхом
КМУ від
удосконалення нормативно-правового забезпечення і створення
17.10.2007 р. №
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління
888-р
державними фінансами (далі - інтегрована інформаційноаналітична система).
Проведення у період до 2018
року податкової реформи,
Розпорядження
спрямованої на побудову сучасної конкурентоспроможної,
КМУ від
соціально орієнтованої ринкової економіки, інтегрованої в ЄС,
23.12.2009 р. №
забезпечення сталого економічного зростання на інноваційно1612-р
інвестиційній основі, реалізація збалансованої бюджетної та
соціальної політики на середньострокову перспективу.

Порядок
розроблення
Середньострокової
Постанова КМУ
Визначає механізм розроблення Середньострокової стратегії
стратегії управління від 27.10.2010 р. № управління державним боргом та здійснення контролю за її
державним боргом і
978
реалізацією
контролю за її
реалізацією
Утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному
рівні, не вище ніж у 2010 році; своєчасне та у повному обсязі
Середньострокова
виконання зобов'язань за державним боргом; мінімізація вартості
Постанова КМУ
стратегія
обслуговування державного боргу з урахуванням ризиків;
від 02.03.2011 р. №
управління
здійснення державних запозичень на основі відповідних планів і
державним боргом
170
обґрунтованих прогнозів потреби держави у фінансових
на 2011-2013 роки
ресурсах;
забезпечення
ефективного
функціонування
внутрішнього ринку державних цінних паперів та розширення
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Середньострокова
стратегія
управління
державним боргом
на 2012-2014 роки

Концепція розвитку
системи управління
державними
фінансами

Середньострокова
стратегія
управління
державним боргом
на 2013-2015 роки

Стратегія розвитку
системи управління
державними
фінансами

Стратегія
реформування
системи публічних
закупівель
(„дорожня карта”)
Стратегія
модернізації та
розвитку
Пенсійного фонду
України на період
до 2020 року
Проект Стратегії
управління
державними
фінансами на 20172021 роки

доступу до міжнародного ринку капіталу; удосконалення
нормативно-правової бази з питань управління державним
боргом; забезпечення прозорості здійснення заходів та укладення
правочинів з управління державним боргом; подальше
формування іміджу України як надійного позичальника, що
вчасно та в повному обсязі виконує свої боргові зобов'язання.
Задоволення потреб держави у позикових ресурсах шляхом
фінансування державного бюджету за мінімально можливої
вартості обслуговування державного боргу з урахуванням
ризиків; утримання обсягу державного боргу на економічно
Постанова КМУ
безпечному рівні;забезпечення ефективного функціонування
від 10.05.2012 р. № внутрішнього ринку державних цінних паперів та розширення
607
доступу до міжнародного ринку капіталу; реформування у сфері
міжнародної інтеграції та співпраці, спрямоване на вироблення
цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики,
підвищення
конкурентоспроможності
та
інвестиційної
привабливості національної економіки.
Визначення напрямів розвитку системи управління державними
Розпорядження
фінансами для подальшого підвищення ефективності її
КМУ від
функціонування через удосконалення нормативно-правового
03.09.2012 р. №
регулювання комплексу її складових та поглиблення координації
633-р
діяльності органів державної влади, що здійснюють державну
політику у сфері державних фінансів.
Задоволення потреб держави у позикових ресурсах шляхом
фінансування державного бюджету за мінімально можливої
вартості обслуговування державного боргу з урахуванням
ризиків; утримання обсягу державного боргу на економічно
Постанова КМУ
безпечному рівні; забезпечення ефективного функціонування
від 29.04.2013 р. № внутрішнього ринку державних цінних паперів та розширення
320
доступу до міжнародного ринку капіталу; реформування у сфері
міжнародної інтеграції та співпраці, спрямоване на вироблення
цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики,
підвищення
конкурентоспроможності
та
інвестиційної
привабливості національної економіки.
Визначення основних проблем розвитку складових системи
управління державними фінансами на середньо- і довгостроковий
Розпорядження
період та шляхів їх розв’язання в рамках комплексного підходу,
КМУ від
необхідного для побудови ефективної системи управління
01.08.2013 р. №
державними фінансами. Завдання середньострокового характеру
774-р
передбачається виконати протягом одного - двох років, а
довгострокового характеру - протягом трьох - п’яти років.
Створення сучасної і дієвої системи публічних закупівель,
спрямованої на створення конкурентного середовища та
Розпорядження
подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері
КМУ від
закупівель в Україні, а також забезпечення виконання
24.02.2016 р. №
міжнародних зобов’язань України у сфері публічних закупівель
175-р
шляхом послідовної адаптації законодавства України до
стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 років.
Розпорядження
КМУ від
14.09.2016 р. №
672-р

Забезпечення європейських стандартів функціонування та
надання послуг, зміцнення фінансової стабільності, підвищення
прозорості діяльності Пенсійного фонду, а також оптимізації
адміністративних видатків

КМУ

Сучасна та ефективна система управління державними
фінансами.
Впровадити: стратегічне планування та середньострокове
бюджетне планування; дієву систему планування і оцінювання
виконання державного бюджету за результатами.
Підвищити: ефективність державних видатків - перехід від
утримання установ до надання якісних державних послуг; якість
та ефективність адміністрування податків і зборів та рівня
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дотримання податкового законодавства.
Підтримати: процес бюджетної децентралізації шляхом
забезпечення чіткого розподілу відповідних повноважень і
ресурсів, а також забезпечення підзвітності місцевих бюджетів.
Джерело: [20; 21].

Фактично від 2013 р. і до тепер ведеться системна робота з імплементації
стратегічних засад розвитку системи державних фінансів. Зрозуміло, що в
Україні вона не позбавлена певних огріх і дискусійних моментів порівняно з
тривалим досвідом побудови фінансових стратегій в ЄС. Погоджуємося із
думкою науковців, що перераховані у Стратегії статті є швидше напрямами, за
якими необхідно проводити реформування, ніж складові системи управління
державними фінансами [22, с. 63-64]. Зокрема, окремою позицією у чинній
„Стратегії розвитку системи управління державними фінансами” [23]
виокремлено таку її складову як протидія корупції. На нашу думку, дана
компонента є тим наріжним каменем, який повинен пронизувати усю систему
державних фінансів на підставі створення таких інституційних умов, які
дозволили мінімізувати ризики прояву корупційних дій і забезпечити
прозорість управління державними фінансами. Крім того, усталеною
практикою стало і недотримання вимог щодо виконання Стратегії на підставі
встановлених строків і індикаторів. Зокрема, за результатами проведеного
дослідження встановлено, що передбачені „Стратегією...” завдання
середньострокового характеру, які, відповідно встановлених норм повинні
виконуватися протягом двох років, повною мірою не виконані [22, с. 64]. Тому,
беручи до уваги досвід управління фінансами в ЄС, важливим є формування
комплексу дієвих заходів із реального виконання завдань і постійно
моніторингу процесу виконання.
Також корисним для удосконалення підходів до формування національної
стратегії управління фінансами буде досвід ЄС щодо виокремлення
найголовніших блоків – системи бюджету (його доходної і видаткової частин) і
напрямів діяльності, що пов’язані із системою державних позабюджетних
цільових фондів, фінансів підприємств державного сектору тощо. У Стратегії
розвитку управління державними фінансами така блоковість є радше розмитою
і не упорядкованою належним чином, бо і бухгалтерський облік в державному
секторі і державні закупівлі тою чи іншою мірою пов’язані з діяльністю органів
державного управління у цій сфері та чинниками бюджетування. У свою чергу
це передбачатиме не лише наведення порядку, а й посилення контролю за
цільовим використання обмежених фінансових ресурсів, створення дієвих
інструментів впливу громадськості на цей процес, авторизації відповідальності
за фінансові правопорушення. На нашу думку, прогресу було досягнуто у
проекті Стратегії управління державними фінансами на 2017-2021 роки [24], в
якій за основу взято чіткі цілі, ключові показники ефективності та розподіл
бюджетних ресурсів згідно з визначеними для середньострокової перспективи
пріоритетами розвитку.
Знову звернемо увагу на те, що згідно з ABM строкова зорієнтованість
цієї Стратегії порушує принцип часової єдності, і тим самим формує підґрунтя
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для дезорієнтації управління державними фінансами з огляду на чинну
стратегію сталого розвитку „Україна-2020”. Зважаючи на європейський досвід
побудови стратегії управління публічними фінансами, у середньостроковому
періоді доречно нівелювати невизначеності у структуруванні за
найголовнішими компонентами системи державних фінансів України на
підставі виокремлення в окрему частину цілі, завдання і заходи з підвищення
ефективності та удосконалення управління доходами і видатками бюджету,
формування перспективних моделей розвитку державних позабюджетних
фондів і підприємств державного сектору.
Висновки. Отже, одним з важливих аспектів удосконалення системи
управління державними фінансами є вивчення досвіду такого інтеграційного
об’єднання, як ЄС. Це зумовлене тим, що цей процес в ЄС мав еволюційний
характер, беручи до уваги виклики глобалізації, розгортання фінансовоекономічних криз, розширення країн-учасників. З огляду на це необхідно
звернути увагу на принципи вироблення стратегії управління публічними
фінансами в ЄС та адаптувати цей досвід до специфіки України. Бо в нашій
країні інституціоналізація відповідних середньо- і довгострокових програм
управління державними фінансами мала імпульсний характер, що охоплював
окремі сектори державних фінансів. Останнім часом в Україні починають
формувати підходи, які націлені на забезпечення комплексної пов’язаності усіх
елементів фінансової системи з огляду на горизонтальні та вертикальні зв’язки
управління нею та взаємозалежності між ними.
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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

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
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(№
государственной
регистрации
0113U007514).
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субъектов
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(№
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
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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,
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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,
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Профи.
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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)
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35 из 9)
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К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими требованиями:
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список литературы.

поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см.

межстрочный интервал – 1,5

шрифт «Times New Roman» – 14

абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и знаков
пропуска);

текст выравнивается по ширине;

ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок.
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров
страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131].
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке.
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то и
нумерацию.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы:
- постановка проблемы;
- анализ последних исследований и публикаций;
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы;
- цель статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования;
- выводы.
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны быть сгруппированы.
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор
формул в редакторе Microsoft Word for Windows).
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, русском и
английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество ключевых слов - минимум 5 слов.
Статья должна содержать следующие структурные элементы:
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы);
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature);
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех языках украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных авторов - только на русском и
английском языках;
- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - только на
русском и английском языках;
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- текст статьи;
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Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
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