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ACTUAL PROBLEMS OF PROVISION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR
TAXONOMY OF IFRS
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА
ТАКСОНОМІЄЮ МСФЗ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ТАКСОНОМИИ МСФО
Abstract. The main concepts and categories related to the subject under study, such as
Taxonomy of IFRS, language XBRL, financial reporting, transparency of financial reporting, are
considered. The actual directions of evolution of theoretical aspects in the field of financial
reporting in international practice are investigated. The process of setting up the IFRS taxonomy
module (IFRS) in the format of the XBRL language has been constructed, which ensures the
functionality of financial reporting by increasing its ability to fulfill the function of information
provision of managerial decisions of an investment nature. The influence of taxonomy on financial
transparency of companies is determined. The advantages of introducing non-financial reporting
and opportunities for increasing competitiveness, innovative capabilities, reliability and social
efficiency are outlined. It has been proved that the sharing of IFRS and XBRL will improve the
quality of financial reporting, reducing costs and increasing accuracy, as well as the ability to
analyze information.
Keywords: Taxonomy, Financial Transparency, Financial and Non-Financial Reporting
Анотація. Розглянуто основні поняття та категорії, які стосуються досліджуваної
теми, такі як Таксономія МСФЗ, мова XBRL, фінансова звітність, прозорість фінансової
звітності. Досліджено актуальні напрямки еволюції теоретичних аспектів в сфері
формування та подання фінансової звітності в міжнародній практиці. Побудовано процес
налаштування модуля Таксономії МСФЗ (IFRS), у форматі мови XBRL, що забезпечує
функціональність фінансової звітності шляхом підвищення її здатності виконувати
функцію інформаційного забезпечення управлінських рішень інвестиційного характеру.
Визначено вплив таксономії на фінансову прозорість компаній. Окреслено переваги
запровадження
нефінансової
звітності
та
можливості
для
підвищення
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конкурентоспроможності, інноваційних можливостей, надійності і соціальної
ефективності. Доведено, що спільне використання МСФЗ і XBRL призведе до підвищення
якості фінансової звітності, скорочуючи витрати і підвищуючи точність, а також
можливості аналізу інформації.
Ключові слова: таксономія, фінансова прозорість, фінансова та нефінансова
звітність
Аннотация. Рассмотрены основные понятия и категории, которые касаются
исследуемой темы, такие как таксономия МСФО, в формате языка XBRL, финансовая
отчетность, прозрачность финансовой отчетности. Исследованы актуальные направления
эволюции теоретических аспектов в сфере формирования и представления финансовой
отчетности в международной практике. Построен процесс настройки модуля Таксономии
МСФО (IFRS), в формате языка XBRL, что обеспечивает функциональность финансовой
отчетности путем повышения ее способности выполнять функцию информационного
обеспечения управленческих решений инвестиционного характера. Определено влияние
таксономии на финансовую прозрачность компаний. Определены преимущества внедрения
нефинансовой отчетности и возможности для повышения конкурентоспособности,
инновационных возможностей, надежности и социальной эффективности. Доказано, что
совместное использование МСФО и XBRL приведет к повышению качества финансовой
отчетности, сокращая расходы и повышая точность, а также возможности анализа
информации.
Ключевые слова: таксономия, финансовая прозрачность, финансовая и
нефинансовая отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В процесі здійснення
господарської діяльності кожне підприємство виконує велику кількість різних
господарських операцій, які підлягають відображенню у фінансовій звітності.
Будь-який суб’єкт господарювання не зважаючи на форму власності, вид
діяльності, країну в якій розташований, подає фінансову звітність в органи
державної влади. Але існують певні суттєві розбіжності в формах фінансової
звітності різних країн, тому для уніфікації було розроблено Міжнародні
стандарти обліку, які дозволяють порівняти інформацію про діяльність
підприємств різних країн. Але Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності
(надалі – МСФЗ) не надає конкретних форм звітності, тому для того щоб
звітність мала певний стандартизований вигляд та структуру було розроблено
таксономію та мову XBRL (Extensible Business Reporting Language) .
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не зважаючи на актуальність
даної теми, вона не знайшла широкого розповсюдження серед вітчизняних
науковців на сьогоднішній день, оскільки є новою, в контексті економічних
перетворень. Тому під час дослідження даної теми використовувалися статті з
офіційних сайтів МСФЗ і XBRL. Науковий інтерес до питання запровадження
МСФЗ спостерігається у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: О. Бровко, А.
Непиталюк, Р. Грачової, О. Миронової, О. Бровко, Л. Руденка, І. Супрунової, С.
Голова, Дж. Р. Дітріха (J.R. Dietrich), В. Костюченко, М.С. Херіса (М.S. Harris).
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення
актуальних проблем подання фінансової звітності за таксономією МСФЗ та
пошук шляхів їх вирішення.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для розкриття цього
питання більш детально розглянемо поняття фінансової звітності та її сутність.
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність
загального призначення ("фінансова звітність") – це така фінансова звітність,
яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від
суб'єкта господарювання складати звітність згідно з їхніми інформаційними
потребами [5]. Тобто це звітність, яка складається з метою забезпечення
висвітлення правдивого, неупередженого, достовірного стану підприємства для
всіх користувачів, не залежно від того в якій країні вони знаходяться.
Підприємства, які подають фінансову звітність за міжнародними
стандартами, для розкриття інформації про її структуру звертаються до МСБО
1 «Подання фінансової звітності». Так як конкретних форм фінансової звітності
за міжнародними стандартами не наведено, то зрозуміло, що хоча звітність
складається на єдиних принципах, вона може мати у суб’єктів господарської
діяльності відмінності в манері та формі подання, тому існує таксономія МСФЗ,
яка уніфікує всю інформацію, яка розкривається.
На першому етапі проводиться вивчення Таксономії МСФЗ та підготовка
фінансових звітів підприємства відповідно до вимог Таксономії МСФЗ. На
другому етапі – відбувається налаштування модуля Таксономії МСФЗ, де
створюється точка входу з її необхідними компонентами. Третя стадія –
створення корпоративно-специфічного розширення, для того щоб розширити
налаштовану Таксономію МСФЗ [7]. Юридична особа створює свої власні
компоненти таксономії, щоб відобразити елементи фінансових звітів, яким
немає еквівалентних компонентів у Таксономії МСФЗ. На кінець, результат
четвертої стадії є створення фінансового звіту, для цього необхідно створити
звітний документ XBRL, заснований на Таксономії МСФЗ і корпоративних
концепціях, визначених на попередній стадії.
Розглянемо більш детально другу и третю стадію, а саме налаштування
модуля та створення розширень. Для цього звернімо увагу на рис. 1, на якому
представлено більш детально процес підготовки модуля до роботи, а саме
описано, які саме необхідно здійснити зміни.
Так як таксономія охоплює всі дані, які можуть відображатись в
фінансовій звітності, то постає необхідність перед підприємством додати
елементи, яких може не вистачати для повного розкриття або вилучити їх. Це
здійснюється для того, щоб звіти були лаконічними, змістовними та
інформативними.
Не менш важливим питанням, яке виникає під час підготовки такої
звітності, є придбання програмного забезпечення. Слід зазначити, що не існує
програми, яка б автоматично перевела звітність з текстового формату в формат
XBRL [8].
Розрахунок показників звітності по МСФЗ може проводитись в Excel, але
найголовнішою умовою цього є формування файлу XBRL-звітності з цих
даних.
Таксономія МСФЗ – це проект, в рамках якого систематизуються і
представляються в електронному вигляді показники, які підлягають
6
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оприлюдненню згідно з МСФЗ. Головне завдання цього проекту – дати світові
єдиний формат для обміну в електронному вигляді звітністю.
Послідовність дій по підготовці фінансової звітності за XBRL

1.Підготовка звітних форм у форматі
XBRL (структури і показників Звіту
про фінансовий стан, Звіту про
сукупний дохід, Звіту про рух
грошових коштів, Звіту про рух
капіталу)

2.Формування схеми, файлів зв'язків і
примірника для інших таблиць
3.Формування схеми, файлів зв'язків і
примірника для текстової частини

виключення елементів, відсутніх у суб’єкта господарювання.
додавання відсутніх елементів зі стандартної таксономії МСФЗ;
формування зв'язків між документами.

Рис. 1. Процес налаштування модуля Таксономії МСФЗ (IFRS)
(побудовано на підставі [6])
XBRL - це мова програмного забезпечення на базі XML, розроблений
спеціально для автоматизації вимог до ділової інформації, таких як підготовка,
обмін та аналіз фінансових звітів, звітів та графіків аудиту. Використання мови
XBRL підприємствами може надати наступні переваги:
 можливість укладачам і користувачам фінансових даних значно
економити свій час;
 дозволить налаштовувати звітність для задоволення конкретних
потреб користувачів інформації, таких як інвестори і аналітики;
 може бути скоригований відповідно до конкретних вимог бізнесу,
навіть на рівні звітності окремих організацій.
 підвищення прозорості;
 скорочення кількості помилок в звітах.
Слід зазначити, що звітність XBRL - це настільки ж повноцінна звітність,
що і паперова копія.
Глобальні і локальні регулятивні вимоги, розвиток стандартів фінансової
МСФЗ та нефінансової звітності стимулюють керівництво підприємств до
перегляду своїх позицій щодо прозорості та усвідомлення реальної її цінності
для репутації в очах інвесторів, партнерів та інших зацікавлених осіб. Високий
рівень прозорості означає, що надана звітність дає чітке уявлення про
справжній фінансовий стан підприємства.
Однією з очевидних переваг високої прозорості фінансової та
нефінансової звітності є те, що акціонери, інвестори і аналітики зможуть краще
оцінити можливості і перспективи підприємства. Адже, з одного боку, багато
ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 8
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керівників скаржаться, що інвестори недооцінюють переваги їх підприємств, а з
іншого – дані, на основі яких можна було б виконати аналіз, відсутні в звітах
цих підприємств.
До певних переваг прозорості можна віднести те, що підприємства
отримують інвестиції, а інвестори – менше ризикують. Крім того, розкриття
інформації є функцією внутрішньої прозорості та ефективної політики щодо
внутрішнього контролю.
За сьогоднішніми уявленнями, в поняття «прозорість» входить не тільки
докладна інформація, але і терміни її надання. Зацікавлені сторони вимагають
доступу до фінансових і нефінансових даних вже в реальному часі.
Прозорість і дані в реальному часі є взаємопов’язаними поняттями, тому
вимога до звітності в реальному часі виходить саме від інвесторів.
Підприємства, які не можуть виконати ці умови, викликають недовіру і
втрачають репутацію.
Сьогодні під прозорістю часто розуміється розкриття як фінансової, так і
нефінансової інформації, що стосується комерційних операцій, безпеки,
положення підприємства щодо конкурентів, її соціальної відповідальності.
Прозорість на рівні фірми – це складна концепція, і для кожної
конкретної організації вона має своє значення.
Розкриття всієї додаткової інформації, що має цінність для інвесторів
(оскільки рівень прибутку не завжди відображає довгострокову перспективу).
Компанії, що впровадили звітність з нефінансової інформації, підвищують свою
конкурентоспроможність, інноваційні можливості, надійність і соціальну
ефективність [3].
Забезпечення інформації, корисною не тільки для акціонерів, а й для
інших зацікавлених сторін, в тому числі для постачальників, партнерів та
співробітників [4].
Впевненість інвесторів завжди коливається. В останні роки деякі
підприємства зуміли виробити тактику, що дозволяє зберегти прихильність
акціонерів, партнерів та інвесторів. Один з варіантів подібної тактики впровадження XBRL. Динамічність і можливості роботи в реальному часі,
характерні для цього типу систем, підвищують прозорість, майбутню
ефективність і підтримують грамотне і своєчасне прийняття рішень [2].
І хоча більшість фінансових керівників не впевнені в позитивному впливі
XBRL на репутацію підприємства, проте, цей вплив досить значний. Успішне
запровадження XBRL може зіграти найважливішу роль в висвітленні
достовірних показників, які мають найважливіше значення для зацікавлених
сторін.
На жаль, електронна фінансова звітність для більшості підприємств
обмежується поданням річних звітів в форматі PDF на їх власних сайтах. І хоча
ці документи дуже корисні і дозволяють швидко і з мінімальними витратами
поширювати інформацію, проте вони швидко застарівають і незручні для
використання. Щоб проаналізувати дані з PDF-звітів необхідно перенести їх в
електронну таблицю, а це може виявитися досить трудомістким завданням,
враховуючи, що річні звіти займають до сотні сторінок. У вирішенні цієї
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проблеми на допомогу може прийти мову XBRL, що забезпечує, надання даних
в єдиному і зручному для використання (імпорту і аналізу) стандарті [1].
Висновки. Питання подання фінансової звітності за таксономією
МСФЗ, є досить складним та актуальним с сучасних умовах. Все більше і
більше країн переходять на складання фінансової звітності на мові XBRL, тому
що це досить зручно, інформативно та доступно для всіх користувачів. Процес
переходу на цю систему потребує набуття спеціальних навичок, за допомогою
яких можливе висвітлення інформації. Зважаючи на вище зазначене, можна
сказати, що процес переходу на складання фінансової звітності на мові XBRL, є
трудомістким та витратним, але має ряд своїх переваг, які в результаті дають
підприємствам в майбутньому економічні вигоди.
Окрім цього, це підвищить прозорість фінансової звітності. Фінансова
прозорість – це своєчасне розкриття необхідної інформації, що стосується
виробничої та фінансової діяльності підприємства, а також практики
корпоративного управління. Успішне запровадження XBRL може зіграти
найважливішу роль в висвітленні достовірних показників, які мають
найважливіше значення для зацікавлених сторін. Отже, спільне використання
МСФЗ і XBRL призведе до підвищення якості фінансової звітності,
скорочуючи витрати і підвищуючи точність, а також можливості аналізу
інформації.
Сьогодні XBRL потрібен не тільки фінансовим організаціям, а й
інвесторам, банкам, аналітикам та іншим користувачам фінансових звітів. Чим
більше підприємств буде представляти інформацію в форматі XBRL, тим
більшим буде обсяг конкурентної інформації, доступної в зручній для аналізу
формі.
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IMPROVEMENT OF PAYROLL ACCOUNTING ORGANIZATION
AT THE ENTERPRISE OF TOURISM INDUSTRY
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Abstract. The paper provides in-depth analysis of existing topical issues of personnel
salaries at enterprises of tourism industry in Ukraine. The work incorporates suggestions for stages
of implementation of human capital assets accounting at service enterprises. With the purpose of
enhancing informational capacity of human capital assets accounting, the study proposes to
formulate the chart of accounts regarding investments in terms of categories of personnel with
subsequent allocation to account 128 «Right of use of human capital assets». The paper further
contains an elaborated Operating process chart of information flow with regard to human capital
assets in the system of accounting records.
Keywords: human capital assets, investments, intangible assets
Анотація. Проаналізовано актуальні проблеми заробітної плати персоналу на
підприємствах туристичної галузі в Україні. Запропоновано етапи запровадження обліку
людського капіталу на підприємстві сфери послуг. З метою посилення інформативності
обліку людського капіталу запропоновано формування номенклатури рахунків щодо
інвестицій в розрізі категорій персоналу з подальшим віднесенням їх на рахунок 128 «Право
на використання людського капіталу». Побудовано Технічну карту схеми руху інформації
щодо людського капіталу в системі бухгалтерських рахунків.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції, нематеріальні активи
Аннотация. Проанализированы актуальные проблемы заработной платы персонала
на предприятиях туристической отрасли в Украине. Предложены этапы внедрения учета
человеческого капитала на предприятии сферы услуг. С целью усиления информативности
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учета человеческого капитала, предложено формирование номенклатуры счетов по
инвестициям в разрезе категорий персонала с последующим отнесением их на счет 128
«Право на использование человеческого капитала». Построена Техническая картау схемы
движения информации относительно человеческого капитала в системе бухгалтерских
счетов.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, нематериальные активы

Постановка проблеми в загальному вигляді. Євроінтеграційні процеси
в Україні обумовили галузеві зрушення і, як наслідок, посилення впливу
«третинної галузі» – сфери послуг. Сьогодні підприємства сфери послуг
України працюють не лише у нестабільному та непередбаченому мінливому
зовнішньому середовищі, а й перебувають у взаємозалежності з іншими
господарюючими суб’єктами. Це формує підприємствам додаткові умови для
реалізації власних інтересів, і одночасно, обмежує їх ділову активність при
взаємовідносинах з підприємствами-конкурентами та державою, що створює
серйозні небезпеки для їх функціонування. Саме персонал, як пріоритетний
стратегічний ресурс, забезпечує умови для економічної безпеки підприємств,
особливо сфери послуг. Тому актуальним є питання ефективного обліку та
аналізу розрахунків з заробітної плати. Також внаслідок активного розвитку
«тіньового» заробітку як частини «тіньової» економіки країни актуалізуються
питання «відбілювання» заробітної плати та доведення її до гідного рівня.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Постає питання
відображення операцій з трудовими ресурсами в системі рахунків
бухгалтерського обліку. Українські вчені-економісти вважають, що трудові
ресурси необхідно відображати на позабалансових рахунках обґрунтовуючи
свою позицію тим, що їх не можна відносити до майна підприємства.
Н. Королюк пропонує додати до діючого плану рахунків синтетичний рахунок
010 «Людський капітал». За твердженням автора, цей рахунок
буде
використовуватись для обліку творчих та наукових здібностей людини, що не
належать господарюючому суб'єкту, проте забезпечують одержання доходу.
Автор пропонує деталізувати цей рахунок за центрами накопичення витрат: 011
«Людський капітал адміністративного персоналу», 012 «Людський капітал
виробничого капіталу», 013 «Людський капітал інших працівників» [4].
М. Медвєдєв також запевняв, що працівники є такими ж об'єктами обліку, як і
інші знаряддя праці, а тому повинні обліковуватися на ряду з ними [5].
З іншого боку обґрунтованим є твердження Я. Соколова, який вважає, що
створення «липових» капіталів дозволить уникати податків – чим вище
підприємство оцінює свій капітал, тим більше засобів піде на списання [9].
Реалізувавши таку модель обліку підприємство в підсумку матиме фіктивний
збиток, тому що воно нічого не купувало, а просто взяло в штат працівників та
оцінило їх [9]. Ми погоджуємось з думкою автора про те, що включення
трудових ресурсів до складу активів вимагатиме щомісячного нарахування
амортизації, що зрештою призведе до невиправданого зростання собівартості
наданих послуг.
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Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів
організації обліку заробітної плати підприємстві сфери послуг, розробка
рекомендацій щодо вдосконалення обліку.
Результати дослідження. Проаналізувавши кадрову ситуацію на
підприємствах сфери тимчасового розміщення та організації харчування, ми
дійшли висновку щодо дефіциту кваліфікованої робочої сили. Основна частка
національного ринку праці сегмента готельного та ресторанного бізнесу
припадає на студентів та випускників навчальних закладів. Однією з причин
найму роботодавців без відповідного професійного досвіду молоді є
можливість виплачувати низьку заробітну плату.
Проведений аналіз галузі тимчасового розміщення та організації
харчування і, окремо, діяльності ТОВ «СТЮАРТ» визначив проблеми
плинності кадрів, що спричинює недостатню кваліфікацію кадрів. ТОВ
«Стюарт» є дочірнім підприємством ПАТ «Логос», який поєднує в собі власне
готель, спа-центр, фітнес центр та ресторан.
На нашу думку для підвищення лояльності та стимулювання працівників
необхідно запровадити облік людського капіталу на підприємстві.
Сьогодні людський капітал не є безпосереднім об’єктом бухгалтерського
обліку, проте багато операцій, пов’язаних з людським капіталом, а саме:
витрати на найм, підготовку, підвищення кваліфікації, соціальне забезпечення,
оплату праці – потребують облікових записів і розрахунків [1, с. 90-94].
Склад витрат підприємства за економічними елементами та видами
діяльності визначає П(С)БО 16 «Витрати» [7]. Проте даний стандарт не
дозволяє чітко виокремити витрати на утримання і розвиток працівників, що
ускладнює розкриття інформації про витрати на робочу силу в фінансовій і в
статистичній звітності підприємств та не розкриває характеру і доцільності
таких витрат з точки зору фінансового результату.
Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [8] витрати на
утримання та розвиток персоналу повинні визнаватися двома шляхами:
– як витрати періоду (відображуються в системі бухгалтерського обліку
як поточні витрати на виплати працівникам з використанням рахунків витрат:
Дт 23, 91, 92, 93, 949 – Кт 661, 663, 631);
– як витрати майбутніх періодів в момент їх виникнення для
відображення зобов’язань перед працівниками терміном більше місяця (Дт 39
Кт 63, 685 з послідуючим списанням Дт 23, 91, 92, 93, 949 – Кт 39).
Автори вважають, що відображати витрати на розвиток персоналу як
поточні витрати з економічної точки зору недоцільно, тому що витрати на
професійний розвиток, підвищення кваліфікації персоналу за своєю суттю не є
«використаним ресурсом», тому включати ці витрати до складу поточних
витрат або до собівартості послуг звітного періоду не можна. Окрім того,
включаючи до витрат періоду витрати на персонал, які відповідають умовам
капіталізації, підприємство таким чином занижує свій фінансовий результат і
вартість статей активу бухгалтерського балансу.
МСБО 38 «Нематеріальні активи» надає можливість віднесення витрат на
збереження і професійний розвиток персоналу до первісної вартості
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нематеріальних активів (а не на витрати періоду), за умови якщо: 1) актив є
визначеним; 2) виникає на підставі законних прав [6].
Модель оцінки, яка ґрунтується на капіталізації витрат на утримання,
навчання та розвиток трудових ресурсів, дозволить найбільш точно визначити
економічну вартість трудових ресурсів.
Отже, враховуючи твердження дослідників та беручи до уваги власне
бачення вирішення проблеми обліку людського капіталу, специфіку діяльності
підприємств сфери тимчасового розміщення та організації харчування,
вважаємо, що трудові ресурси доцільно враховувати у складі нематеріальних
активів, а для їх обліку створити окремий синтетичний рахунок 128 «Право на
використання людського капіталу». На цьому рахунку будуть обліковуватись
не самі працівники, а виключно права на використання знань та кваліфікацію
працівників.
Впровадження обліку людського капіталу повинно проводитися в
декілька етапів (рис. 1).

Рис. 1. Етапи впровадження обліку людського капіталу
на ТОВ «СТЮАРТ»
Джерело: авторська розробка

З метою посилення інформативності обліку в частині обліку людського
капіталу пропонуємо створення номенклатури рахунків, на яких
відображатиметься інформація про вкладені інвестиції в розрізі категорій
персоналу з подальшим віднесенням їх на рахунок 128 «Право на використання
людського капіталу» (рис. 2).
Рахунок 154.1.N.K «Інвестиції в людський капітал» буде вестись у розрізі
центів відповідальності, тобто N – кількість підрозділів за якими ведеться облік
людського капіталу відповідно до організаційної структури підприємства ТОВ
«СТЮАРТ», K – витрати за економічним напрямком та змістом.
14
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Рахунок 128.N «Право на використання людського капіталу» буде вестись
аналогічно до рахунка 154.
154.1 «Інвестиції в людський капітал»

128.1 «Право на
використання
персоналу бухгалтерії»

128.2 «Право на
використання персоналу
кадрової служби»

154.1.n.3 «Інвестиції на
підвищення кваліфікації»»

154.1.n.2 «Капіталізовані
витрати на отримання
освіти»

154.1.N «Людський
капітал n-го підрозділу»

154.1.n.1 «Капіталізовані
витрати на утримання»

154.1.2.3 «Інвестиції на
підвищення кваліфікації»»

154.1.2.2 «Капіталізовані
витрати на отримання
освіти»

154.1.2 «Людський
капітал кадрової служби»

154.1.2.1 «Капіталізовані
витрати на утримання»

154.1.1.3 «Інвестиції на
підвищення кваліфікації»»

154.1.1.2 «Капіталізовані
витрати на отримання
освіти»

154.1.1.1 «Капіталізовані
витрати на утримання»

154.1.1 «Людський капітал
бухгалтерської служби»

128.N «Право на
використання персоналу
n-го підрозділу»

128 «Право на використання
людського капіталу»

Рис. 2. Структура рахунків ТОВ «СТЮАРТ» для відображення інформації
про людський капітал
Джерело: авторська розробка

Відображення змін у пасиві балансу, що відповідатимуть змінам вартості
людського капіталу, відбуватиметься на рахунку 426 «Людський капітал». Цей
рахунок не матиме субрахунків та буде призначений для обліку збільшення або
зменшення вартості людського капіталу підприємства ТОВ «СТЮАРТ» в
результаті прийняття або звільнення працівників, а також для переоцінки
вартості трудових ресурсів.
Впровадження систем обліку людського капіталу на підприємстві ТОВ
«СТЮАРТ» забезпечуватиме: можливість визначення вартості людського
капіталу працівників та підготовка на цій основі ефективних управлінських
рішень; можливість ґрунтовної аналітики структури витрат на людський
капітал; створення системи внутрішньої звітності, що відображає стан обліку
людського капіталу, який впливає на показники прибутковості підприємства;
розрахунок необхідних інвестиційних вкладень у розвиток підприємства для
забезпечення людського капіталу, який готовий освоїти нову технологію;
підвищення ефективності управління у процесі підвищення кваліфікації
персоналу підприємства й оцінка витрат на найм працівників тощо.
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Рух інформації про людський капітал підприємства ТОВ «СТЮАРТ» в
системі запропонованих рахунків представлено на рис. 3.

Рис. 3. Схема руху інформації про людський капітал в системі рахунків
на ТОВ «СТЮАРТ»
Джерело: авторська розробка

На нашу думку, запропонована структура рахунків і робочий план
рахунків бухгалтерського обліку на ТОВ «СТЮАРТ» дозволить: підвищити
інформативність облікових даних для прийняття ефективних управлінських
рішень; чітко відокремити та проаналізувати вартість складових людського
капіталу окремого працівника та вартість людського капіталу підприємства в
цілому за рахунок узагальнення інформації за аналітичними рахунками;
відображення людського капіталу у складі активів підприємства ТОВ
16
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«СТЮАРТ» дозволить наблизити балансову вартість підприємства з його
ринковою вартістю.
Можливість ведення на ТОВ «СТЮАРТ» розгалуженої системи
аналітичних рахунків за операціями з обліку людського капіталу, орієнтованої
на деталізацію, систематизацію та узагальнення необхідної інформації,
забезпечуватиметься використанням прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8».
З метою забезпечення цілісності облікових даних подальші наукові
дослідження мають здійснюватися у напрямку розробки форм звітності як
надважливого компоненту інформаційного забезпечення управління трудовими
ресурсами підприємства ТОВ «СТЮАРТ».
Висновки та пропозиції. Суб’єкт господарювання через специфіку своєї
діяльності, індивідуальності організаційної побудови, може самостійно
формувати модель обліку та оцінки людського капіталу та на цій основі
будувати стратегії розвитку підприємства в кризових явищах [2,3].
Перспективою подальших розробок є дослідження обліку витрат на персонал
підприємства в залежності від життєвих циклів персоналу та підприємства,
розробка теоретико-методичних засад корпоративних соціальних звітів щодо
людського капіталу, удосконалення методики оцінки вартості персоналії
(особливо залишкової та ліквідаційної вартості) тощо.
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MODERN TOOLS FOR REPRODUCTION OF FIXED ASSETS AT
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES ON THE PRINCIPLES OF
ENTREPRENEURSHIP
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЗАСАДАХ
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИНЦИПАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Abstract. The implementation of the innovation-investment approach in the process of
renewal of the fixed assets at machine-building enterprises has been considered under the terms of
intensification of entrepreneurial activity of the personnel, the owners and other interested subjects
of the above-mentioned enterprise. Particular attention has been paid to the management of these
fixed assets on the basis of an entrepreneurial approach aimed at the employment of progressive
machinery and other tangible assets for the production of their own products - innovative machines,
mechanisms, and structures being the main means for the consumers of the machine-building
enterprise, in their turn. Accordingly, the reproduction of fixed assets has been described as a
derivative of the content and results obtained from the current and prospective entrepreneurial
projects’ implementation. The research of the tools for the reproduction of fixed assets of an
enterprise, from the point of view of an entrepreneurship, has been currently carried out at a low
level; the economic indicators directly reflecting the projects’ investment attractiveness have not
been fully discovered, and the factors for investors' interest in the development of fixed assets at
machine-building enterprises have not been sufficiently justified. The issues specified in the article
have been further developed: the article describes a set of tools for the production means
reproduction of the, which is generally based on the use of various provisions, methods and rules.
Key words: machine-building enterprise, fixed assets, operational suitability, reproduction
model, innovation and investment activities, entrepreneurial approach.
Анотація. Розглядається імплементація інноваційно-інвестиційного підходу в процес
оновлення основних засобів машинобудівних підприємств за умов інтенсифікації
підприємницької активності персоналу цих підприємств, їх власників та інших зацікавлених
суб’єктів. Особлива увага приділена управлінню цими засобами на засадах підприємницького
підходу, спрямованого на використання прогресивної техніки та інших матеріальних
активів для виробництва власної продукції – інноваційних машин, механізмів, конструкцій,
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які виступатимуть вже в якості основних засобів споживачів машинобудівного
підприємства. Тому, відтворення основних засобів висвітлюється як похідна змісту та
результатів реалізації поточних та перспективних підприємницьких проектів. Дослідження
інструментарію відтворення основних фондів підприємства з погляду підприємництва
сьогодні виконуються за незначним обсягом, не повно виявлені економічні показники, які
безпосередньо відображають інвестиційну привабливість проектів, а також недостатньо
обґрунтовані фактори зацікавленості інвесторів щодо розвитку основних засобів на
машинобудівних підприємствах. Зазначені питання в статті отримали подальший
розвиток. В ній викладений інструментарій відтворення засобів виробництва, який загалом
ґрунтується на використанні різних положень, методів і правил.
Ключові слова: машинобудівне підприємство, основні фонди, придатність до
експлуатації, модель відтворення, інноваційно-інвестиційна діяльність, підприємницький
підхід.
Рассматривается имплементация инновационно-инвестиционного
подхода в процесс воспроизводства основных средств машиностроительных предприятий в
условиях интенсификации предпринимательской активности персонала этих предприятий,
их владельцев и других заинтересованных субъектов. Особое внимание уделено управлению
этими средствами на основе предпринимательского подхода, направленного на
использование прогрессивной техники и других материальных активов для изготовления
собственной продукции - инновационных машин, механизмов, конструкций, которые будут
выступать уже в качестве основных средств потребителей машиностроительного
предприятия. Поэтому, воспроизводство основных средств освещается как производная
содержания и результатов реализации текущих и перспективных предпринимательских
проектов. Исследования инструментария воспроизводства основных фондов предприятия с
точки зрения предпринимательства на сегодняшний день выполняются в незначительном
объеме, не полностью определены экономические показатели, которые непосредственно
отражают инвестиционную привлекательность проектов, а также недостаточно
обоснованы факторы заинтересованности инвесторов в развитии основных средств на
машиностроительных предприятиях. Указанные вопросы в статье получили дальнейшее
развитие. В ней изложен инструментарий восстановления средств производства, который
в целом предусматривает использование различных положений, методов и правил.
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, основные фонды, пригодность
к эксплуатации, модель воспроизводства, инновационно-инвестиционная деятельность,
предпринимательский подход.
Аннотация.

Постановка проблеми. Виробництво машин та устаткування було та
залишається стрижнем індустріального розвитку суспільства. Економічні
результати діяльності машинобудівних підприємств, які входять до трійки
провідних українських експортних галузей, залежать від спроможності
персоналу підприємств розробляти та впроваджувати інноваційні технологічні
рішення, орієнтуючись на перспективні ринки, як міжнародні, так й
внутрішній. Базовим елементом економіки підприємства, окрім кадрових (в т.ч.
інтелектуальних) та фінансових, традиційно визначають матеріальні ресурси,
зокрема наявність та стан основних засобів. При цьому значущим, на думку
автора, є не лише поточні кількісні та якісні характеристики основних засобів,
але й політика підприємства щодо підтримки їх відповідності довгостроковим
цілям господарювання.
У міру використання основні засоби підвергаються зношуванню. Так, на
машинобудівному заводі «Дніпроважмаш» (ДВМ) активна частина основних
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засобів дуже зношена – у середньому на 70%, хоча щорічно оновлюється біля
10% технологічного устаткування. У ході виробничої діяльності ДВМ має
здійснювати постійно відновлюваний цикл формування інвестиційних коштів
на підтримання продуктивності основних засобів виробництва.
Управління основними виробничими засобами з метою відтворення
заданого рівня їх працездатності є невід’ємною складовою управління
розвитком підприємства, що ставить додаткові наукові та практичні завдання
стосовно пошуку сценаріїв та концепцій відтворення засобів, які
розглядаються. Відтворення основних засобів являє собою придбання нових
основних засобів, ремонт, модернізацію та технічне переозброєння наявних
засобів виробництва. Кожна з наведених модель відтворення має власні цілі,
змістовні особливості та можливості ресурсного забезпечення. Наприклад, для
виконання виробничої програми підприємства треба здійснювати поточний та
капітальні ремонти основних засобів, зокрема при використанні його
внутрішніх трудових та матеріальних ресурсів. Виведення на ринок нової
продукції може потребувати залучення сторонніх фахівців для проведення
модернізації устаткування або замовлення послуг інжинірингових компанії для
налагодження цілісного виробничого комплексу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виявлення проблем оновлення
основного капіталу машинобудівної галузі та окремих підприємств України
перебуває в центрі уваги дослідників на протязі останніх 20-ти років.
Моральний та фізичний знос основних засобів машинобудування, відсутність
доступних джерел фінансування їх відтворення, складність виготовлення
конкурентоспроможної продукції заводами на зношених основних засобах – це
основні проблеми, які на думку науковців та практикуючих експертів
стримують розвиток цієї перспективної галузі національної економіки.
У статті [1] розглянута забезпеченість промислових організацій України
основними засобами й оцінений технічний стан засобів. Визначений перелік
заходів з покращення ефективності використання основних засобів щодо їх
оновлення, модернізації та виявлення резервів потужності. Вагоновою О.Г. та
Досужим В.С. [2] оцінена працездатність основних засобів виробництва
залежно від схеми розподілу капіталу на процеси їх відтворення. Пропонований
Гнатенко Є. П. [3] алгоритм аналізу основних виробничих засобів розкриває
порядок дій аналітика і послідовність етапів аналізу цих засобів на
підприємстві, що дозволяє крок за кроком досліджувати та робити висновки
про стан й ефективність використання основних засобів. У цілому авторами
роботи [4] визначена сукупність резервів підвищення використання основних
засобів виробництва За висновком авторів, забезпечення бажаних темпів
розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови
інтенсифікації відтворення та якнайкращого використання діючих основних
фондів підприємств. У статті Кулько І.В. [5] розглянуто теоретичні та практичні
аспекти різних підходів до оцінки та аналізу вартості основних виробничих
засобів підприємств. Обґрунтовано необхідність використання єдиного підходу
до оцінки та аналізу основних виробничих фондів. За участі Прокопенка В.І. [6]
обґрунтовані теоретичні залежності між технічними та фінансовими
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показниками інноваційного відтворення основних засобів
Насамперед, слід погодитись з поширеними висновками щодо низького
потенціалу машинобудівних підприємств України до швидкого нарощування
конкурентних переваг їхньої продукції. Зокрема, на підставі аналізу
інвестиційної привабливості вітчизняних машинобудівних підприємств Ситник
О.В. [7] робить висновки про тотальну відсутність їх високих оцінок на
продукцію, а отримання позитивного рішення від потенційних інвесторів
пов’язується з фінансовою стійкістю та платоспроможністю лише одиничних
підприємств. Експрес-оцінка ефективності використання основних засобів
машинобудування, запропонована Радєвою О.Г. [8], ґрунтується на
коефіцієнтах зносу, придатності і оновлення, а також на рентабельності цих
засобів. Перевага надана амортизаційній політиці, яка б забезпечувала
поліпшення їх технічного стану. Стратегічно орієнтований та проектний підхід
до відтворення основних засобів промислових підприємств визначений
Олійником Є.В. [9]. Він навів комплекс етапів обґрунтування альтернативних
сценаріїв, зокрема етап визначення мотивів активізації процесів відтворення
засобів та їх впливу на реалізацію стратегії розвитку підприємства.
Корецька О.В. [10] визначила, що дефіцит фінансових ресурсів
підприємств з виготовлення машин та устаткування насамперед пов'язаний з їх
значною технологічною відсталістю, до сильних сторін віднесено досвід
розробок, наявність персоналу високої кваліфікації та нижчі ціни на сировину й
матеріали. Подолання кризових явищ в умовах нестабільної економіки, а також
сталий розвиток підприємств Кобєлєв В.М. [11] пов’язує з інноваційноінвестиційною моделлю. До чинників антикризового управління віднесені:
зношені виробничі потужності (до 82%), високий вік працівників, нестача
молодих фахівців, низькі конкурентні властивості, інвестиційна привабливість.
Пріоритетним джерелом фінансування пропонується венчурний капітал.
Хомою І.Б. [12] визначені основні передумови інноваційної моделі
розвитку машинобудування України, серед яких орієнтація на проекти з
мінімальним терміном окупності. На необхідність комплексного підходу при
аналізі стану інноваційної системи підприємства наголошує Копшинська К.О.
[13], яка пропонує оцінювати інноваційну систему у порівнянні з показниками
підприємства-еталона. Також Копшинською К.О. [14] запропоновані заходи
щодо підвищення ефективності функціонування інноваційних систем
підприємств машинобудування, зокрема: використання під час виробництва
інноваційної продукції результатів не лише власних, а й зовнішніх НДР;
організація співробітництва з науково-дослідницькими установами; проведення
технічного переозброєння на інноваційній основі. Певним результатом
досліджень Бояринової К.О. [15] стала розробка матриці зон керованості
інноваційним підприємством в режимі розвитку, а також механізму його
функціонування з урахуванням економічних інтересів суб’єктів екосистеми.
Отже, з виконаного аналізу витікає, що попри оригінальність розроблених
науково-практичних підходів для машинобудівних підприємств залишається
актуальною задача інтенсифікації інноваційно-інвестиційних процесів з
урахуванням особистих та групових інтересів суб’єктів господарювання. У той
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же час, лише у загальному виді визначені елементи моделі інноваційноінвестиційного відтворення основних засобів на цих підприємствах, яка
ґрунтується на підприємницькому підході.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Звісно,
що стратегічний підхід до управління основними засобами є більш складним,
конфліктним та вимогливим до ресурсів, що призводить до переваги
оперативних рішень в управлінні основними засобами, насамперед, заходів
щодо підтримки працездатності наявного устаткування та забезпечення
придатних умов праці персоналу. Отже, управління основними засобами є
невід’ємною складовою управління розвитком підприємства, що ставить
додаткові наукові та практичні завдання стосовно пошуку концепцій та
моделей відтворення основних засобів. Попри наявність великої кількості
науково-практичних результатів в цій сфері (рекомендації, концепції,
пропозиції, системи тощо), реалізацію заходів зі сприяння розвитку галузі та
інші дії зацікавлених сторін темпи оновлення залишаються вкрай низькими.
Управління основними фондами як процес містить відомі та важливі
функції, одна з яких полягає в обґрунтуванні та здійсненні моделі відтворення
засобів виробництва на діючих підприємствах. Досвід персоналу підприємства
в питаннях випуску нової продукції та впровадження новітніх технологій,
вміння оптимізувати витрати ресурсів, господарські процеси та інші здобутки
діяльності – це ті чинники, що впливають на рішення про їх доцільність та
зміст щодо управління основними засобами. Саме в цьому напряму слід у
подальшому розв’язувати зазначені питання, сукупність яких у цілому буде
містити наукові засади інноваційного підтримання працездатності основних
засобів підприємства.
Мета статті (постановка задачі). Виходячи з вище наведеного в статті
обґрунтовано концептуальні підґрунтя щодо формування підприємницької
складової, а саме наявності суб’єктів та умов, за яких будуть ініційовані та
реалізовані підприємницькі проекти відтворення основних засобів. Результати
дослідження мають містити розробку елементів дієвого інструментарію
відтворення основних засобів на підставі інноваційного та інвестиційного
контексту підприємницької діяльності. Для досягнення мети слід визначити
узагальнені теоретичні основи з погляду підприємництва та розробити
методичний підхід до моделювання інноваційного відтворення основних
засобів виробництва на машинобудівних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Обсяг основних засобів, що
підлягають відтворенню, є функцією їх придатності до експлуатації в заданих
умовах. Придатність пропонується оцінювати за різницею втраченої та
відновленої вартостей машин, обладнання, споруджень. Враховуючи ремонт,
оновлення й вибуття частини основних засобів, їх модернізацію, зміну
придатності засобів протягом поточного року визначено за коефіцієнтом:
К з.в  1 

W н  W в  Ав . з  В р . м  W он
Wп

, частка од.,
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де К з.в - коефіцієнт, який характеризує зміну вартості основних засобів
протягом року, що розглядається, порівняно з їх вартістю W п на початок року;
Wн , Wв - вартість основних засобів виробництва, відповідно, що введені в
експлуатацію та вибули з неї протягом року;
Ав.з – амортизаційні відрахування;
Вр.м - витрати на ремонт і модернізацію засобів виробництва;

Wон - витрати на впровадження інноваційних об’єктів у поточному році.
На підставі складової Wн ураховується лише нове устаткування, яке
придбається такого ж типорозміру замість устаткування, що вибиває. На
підставі вираження (1) може бути встановлено наскільки підвищиться (при
К з.в >) 1 або знизиться (при К з.в <1) придатність засобів, що застосовуватиме
підприємство для виготовлення продукції у наступному році. За цим
вираженням необхідний обсяг коштів залежить від співвідношення величин
залишкової вартості основних фондів (ОФ) на початок і кінець планованого
року, а також обсягу виділених коштів на підтримку виробничої потужності
фондів у попередньому році.
Основні фонди (споруди, машини, обладнання тощо), які морально
застарілі, повністю втратили свої споживчі властивості внаслідок фізичного
зношування, аварій, катастроф тощо, коли відновлення їх неможливо або ж
економічно недоцільне, вибивають з експлуатації та підлягають списанню з
балансу підприємства. Прискорене вибуття застарілої частини основних
виробничих фондів стимулює введення в експлуатацію сучасної техніки та
новітніх технологій, що забезпечує підвищення ефективності виробництва й
налагодження випуску конкурентоспроможної продукції. Уповільнена заміна
зношених та морально застарілих засобів виробництва призводить до їх
інтенсивного старіння. Тому вибуття основних фондів слід розглядати як одну з
моделей їх відтворення, характерну за певними ознаками.
Якщо основний засіб виробництва, що розглядається, служить досить
довго та його удосконалення чи заміна протягом певного періоду не
здійснюються, то для підтримання засобу в працездатному стані виконується
лише його ремонт (рис. 1). Може бути також використана модель відтворення
засобу шляхом удосконалення, що призведе до збільшення сумарних витрат.
Можливе відтворення за моделлю оновлення, яке викликне ще більше
подорожчання ремонтно-відновлюваних робіт. Природно, що відтворення
засобу виробництва при виході його з ладу може бути здійснено відразу
шляхом оновлення та сумарні витрати на це відтворення за період експлуатації
устаткування порівняно з раніше визначеними будуть найбільшими.
Ефективність впливу того чи іншого ремонтно-відновлюваного процесу
залежить різною мірою від умов виконання підприємницького проекту,
ставлення інвесторів, зовнішніх та внутрішніх ризиків. Природно, рішення
щодо ухвалення тієї чи іншої схеми розподілу наявних коштів за процесами
відтворення ОФ має бути оцінено за кількісними показниками. Для цього
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здійснюється економічний аналіз та оцінка внеску кожного процесу в
підвищення придатності основних засобів.

Вв,
Модернізація

грн/рік

Ремонт
Вибуття
Оновлення

Рис. 1. Графіки зміни сумарних витрат на відтворення засобу виробництва
протягом часу його експлуатації (Tк.0, Tк.1, Tк.2, … - моменти початку та
закінчення процесу відтворення за певною моделлю)
Вимір придатності за j-ю схемою розподілу інвестиційних вкладень може
бути здійснений виходячи з економічного результату Пв.ф, що бути отриманий
підприємцем при інноваційному відтворенні основного капіталу виробництва.
Цей ефект визначається сумою:
П в . ф  R1W 1 j  R 2W 2 j  ...  R m W mj , грн./рік ,
(2)
де Пв.ф - валовий прибуток від реалізації продукції, виробленої при
інноваційному відтворенні основного капіталу, грн./рік;
R1, R2, Rm – рентабельність основних засобів за 1-м, 2-м, m-м процесами їх
розширеного відтворення, грн. /грн.;
W1j, W2j, Wmj- обсяг інвестиційних вкладень на виконання 1-го, 2-го, m-го
процесу відтворення засобів за j-ю схемою розподілу грошових засобів, грн. .
На практиці витрати на поточний і середній ремонти включають до
витрат виробництва, а витрати на капітальний ремонт відшкодовують з фонду
розвитку підприємства. Значить, в одному випадку за рахунок собівартості
продукції підприємець має сплачувати витрати на ремонт в повному обсязі, в
іншому – частинами за розміром амортизаційних відрахувань. Звідси витікає
різний обсяг прибутку та податку підприємства. На думку автора, моделями
відтворення ОФ, що будуть відрізнятися між собою певними принциповими
ознаками, можуть бути вибуття, ремонт, модернізація і оновлення (табл. 1).
Важливішими особливостями цих моделей є такі.
Вибуття основних фондів у цілому ґрунтується на зіставленні вартості
фондів, що вибули протягом року, і повної їх первісної вартості на початок
року. Ця модель відтворення ОФ є одним з напрямів інвестиційної діяльності
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більшості підприємств, внаслідок якої утворюється певне співвідношення між
вибуттям фондів та їх оновленням.
Таблиця 1
Моделі та результати відтворення основних виробничих фондів
Результат

вибуття

Зміст за
призначенням

списання з
балансу
підприємства
зношених та
морально
застарілих засобів
виробництва

Рівень інновації

традиційний
підхід до об’єктів
інвестування

Мета (причина)
здійснення

заміна технічних
засобів
виробництва

Спосіб
відшкодування
витрат

інвестиції на
відтворення
основних засобів
виробництва

Модель відтворення
ремонт
модернізація
технічне
удосконалення
обслуговування,
устаткування, що
поточний, середній
експлуатується,
та капітальний
шляхом придбання
ремонти шляхом
або виготовлення
придбання або
поліпшених
виготовлення
пристроїв та
запасних частин і
облаштування
вузлів
виходячи з
традиційний підхід
технічного та
до конструювання й
морального старіння
вироб-леної
виробництва
продукції
поліпшення
підтримання
виробничих
працездатності
характеристик
віднесення витрат до
кошторису
віднесення повної
виробництва повною
суми витрат за
сумою або
певний період до
частинами згідно з
кошторису
характером
виробництва
експлуатації
устаткування

оновлення
впровадження
нового, придбаного
або виготовленого
самім
підприємством,
устаткування вищої
якості
впровадження
інноваційних
розробок
перехід на якісно
вищий рівень
продукції
віднесення витрат за
сумою амортизації
нового устаткування
до кошторису
виробництва

Через відставання індексації основних фондів від темпів інфляції штучно
знижується фонд заміщення. Вирішити цю проблему, як свідчить досвід інших
країн, можна через прискорену амортизацію. При цьому фінансова база
підприємства як необхідна передумова оновлення виробничого устаткування
може бути суттєво зміцнена. Виручка від продажу основних засобів, деталей,
вузлів за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх ліквідацією, – це ліквідаційна
вартість. Вона може суттєво впливати на обсяги та терміни інших моделей
відтворення ОФ.
Ремонт – певна сукупність монтажних та налагоджувальних робіт, що
забезпечують здатність засобу праці виконувати процеси, для яких він був
призначений, з установленими технічними й іншими (економічними,
екологічними тощо) показниками. Значить, засіб праці в результаті ремонту
повертається до первинних виробничих характеристик.
Модернізація – певна сукупність проектно-конструкторських, монтажних
та налагоджувальних робіт, що забезпечують здатність засобу праці виконувати
процеси, для яких він призначений, з поліпшеними технічними (економічними,
екологічними, іншими) показниками, непередбачуваними його виробником на
етапі проектно-конструкторської розробки, наприклад щодо екологічності,
безпеки експлуатації, зручності обслуговування, комфортності й ін. Унаслідок
таких поліпшувань може підвищитися якість продукції, обсяг її випуску,
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використання робочого часу тощо, що не було передбачено первинною метою
модернізації. Первинна мета може бути пов’язана зі зниженням витрат на
продукцію, підвищенням її основних конкурентних переваг, забезпеченням
певних вимог ринку до продукції тощо. Значить, засіб праці в результаті його
модернізації одержує поліпшені порівняно з первинними властивості й
виробничі характеристики.
Оновлення – повна або часткова заміна засобу праці, що приводить до
його інноваційного розвитку (на підставі нового підходу до конструювання,
виробництва, збуту товарів тощо), завдяки чому інноватор та його компанія
здобувають переваги над конкурентами. Отримуючи імпульс від розвитку
науки, зокрема від відкриття нових властивостей матерії, розробки нової
техніки, конструкційних матеріалів, джерела енергії та ін., засіб праці сприяє
науково-технічному прогресу в промисловій галузі.
Відтворення засобів праці для виконання виробничого процесу може бути
здійснено за різними моделями його ремонту, модернізації, а також оновлення.
Підприємець має чітко уявляти, чого він хоче досягти у результаті відтворення
цього засобу: отримати працездатне устаткування, поліпшити результати
процесу, що виконується, або суттєво змінити свій імідж для задоволення
потреб споживачів продукції (за якістю, обсягами, іншими показниками). Тому
він (підприємець) буде вибирати відповідну модель відтворення. На підставі
вище викладеного підходу пропонується розвиток інноваційно-інвестиційного
підходу до відтворення основних засобів машинобудівного підприємства, який
має враховувати розмір та динаміку наступних важелів впливу:

регулярність та масштаб оновлення основних засобів;

регулярність виведення з експлуатації фізично та
морально застарілих основних засобів;

акумулювання амортизаційних відрахувань в обсягах,
достатніх для оновлення основних засобів в короткостроковому
періоду;

обсяг фінансування та якість робіт з ремонту та
модернізації існуючих основних засобів;

частки інноваційних основних засобів.
Так контролюватиметься динаміка процесу відновлення, збільшення
частки інноваційних основних засобів та вартості ремонту для їх підтримки в
працездатному стані. Ініціація процесів відтворення основних засобів, які
будуть оцінені за коефіцієнтом К з.в пов’язана з комплексом елементів
інноваційно-інвестиційної моделі відтворення основних засобів (рис. 2).
Зазначений порядок викладення елементів моделі визначений такими
міркуваннями:
- актуальність ініціації процесів відтворення основних засобів на діючих
підприємствах обмовлена не лише проблемами їх зношеності та заходами
підтримки підприємств з боку держави, але й наявністю пропозиції
інноваційних
основних
засобів,
що
також
сприяє
формуванню
підприємницького інтересу від інших суб’єктів.
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1. ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Характеристики
підприємства:
 фінансовий стан;
 актуальність
бізнес-моделі;
 стан основних
засобів;
 антикризові
заходи;
 програма
розвитку.

Нова
підприємницька
ініціатива:
 національний
приватний бізнес;
 експансія
іноземних компаній;
 спільні
підприємницькі
проекти.

Результати
інноваційної
діяльності:
 новації;
 пропозиція
інноваційних
основних засобів
модернізація?
системно
до
відтворення?

Вплив
середовища:
 стимулюючі
державні заходи;
 можливості
кластеру;
 кадровий
потенціал;
 доступ
до
фінансування;
 конкуренція;
 попит.

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 повернення та збільшення інвестиційного капіталу;
 пропозиція інноваційної продукції;
 пропозиція традиційної продукції, виготовленої з використанням інноваційних
основних засобів (собівартість продукції; споживчі якості продукції; вартість
експлуатації продукції);
 формування/поліпшення іміджу інноваційно-орієнтованого підприємства;
 розвиток партнерських відносин з суб’єктами інноваційної діяльності;
 нові конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішніх ринках.

3. СУБ’ЄКТИ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 власники;
 керівництво;
 профільні
фахівці;
 цільові /
проектні групи.

 підприємці;
 інвестори.

 розробники/
власники
інновацій;
 виробники
інноваційних
основних засобів

 державні структури;
 партнери та споживачі
в кластері;
 освітні заклади;
 кредитори;
 конкуренти;
 споживачі.

4. ХАРАКТЕР ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ
 звужене/просте/розширене;  реактивне/проактивне;  системне/незв’язне;
 традиційне (типова продукція) /підприємницьке (новітня продукція)

5. ХАРАКТЕР ВПЛИВУ СУБ’ЄКТІВ ВІДТВОРЕННЯ:
 прямий/опосередкований;  директивний/рекомендаційний;
 стимулюючий/стримуючий; індивідуальний/груповий.

Рис. 2. Елементи інноваційно-інвестиційної моделі відтворення основних
засобів машинобудівних підприємств на засадах підприємницького
підходу
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Саме цей елемент окреслює проблеми та можливості інноваційного відтворення
основних засобів, а також визначає утворення інтересу до можливих зисків від
процесу оновлення;
 очікувані результати, як позитивний мотивуючий чинник, відтворення
основних засобів розподіляються на групи, пов’язані з інвестиційним
інтересом, посиленням ринкових позицій традиційної продукції, виведенням на
ринок нової продукції, формуванням іміджу та партнерських відносин в
інноваційній сфері. Конкретизація позитивних змін для підприємства від
оновлення основних засобів є передумовою складання та аналізу зацікавлених
сторін в різних сфер економічної діяльності та професійних інтересів.
 в залежності від характеристик суб’єктів процесу (вмотивованість,
повноваження, доступ до ресурсів, ризикованість тощо) визначатиметься
ймовірний характер відтворення основних засобів. Істотним аспектом вивчення
суб’єктів процесу є визначення та оцінка взаємозв’язків між суб’єктами та їх
групами (поточний стан та перспективні сценарії);
 характер процесу відтворення основних засобів визначається за
різними ознаками, що надає можливість сформувати індивідуальний для
підприємства та умов його середовища профіль названого процесу (сукупність
характеристик за різними ознаками). Найбільші перспективи для підприємства
закладає підприємницьке відновлення основних засобів в такій послідовності
«підприємницький проект – оновлення основних засобів», а не навпаки;
 з урахуванням характеру процесу відтворення впливу суб’єктів треба
формувати стратегію, політику, процедури та регламенти діяльності суб’єктів
відтворення. Це надасть можливість розподілити сфери відповідальності за
відтворення в межах робіт, передбачених підприємницькими проектами, які
виконуються відповідальними виконавцями та іншими зовнішніми суб’єктами.
Якщо ремонт основних засобів та їх модернізація можуть відбуватись в
контексті існуючої бізнес-моделі підприємства, то реконструкція та оновлення
цих засобів потребують більш виваженого рішення в контексті стратегічних
перспектив розвитку бізнесу підприємства. У ході виробничо-господарської
діяльності підприємство має здійснювати постійно відновлюваний цикл
формування інвестиційних коштів на відтворення основних засобів. Причому,
обсяги капітальних вкладень в підприємницьку діяльність на основі різних
проектів для випуску нової або старої продукції новими методами значною
мірою залежать від інвестиційної привабливості цих проектів. Загальна схема
забезпечення інвестиційної привабливості проекту інноваційного відтворення
основних засобів виробництва за системним підходом наведена на рис. 3.
Інвестиції у виробничу діяльність машинобудівного підприємства
частіше здійснюються у вигляді придбання елементів основних та оборотних
фондів, потрібних для виготовлення його споживачам засобів праці
довготривалого використання (машин, обладнання, споруджень). Тут слід
звернути увагу на наступне. Підприємство залучає для виготовлення продукції
одні засоби виробництва й створює, як продукцію, інші засоби виробництва.
Останні підвищують продуктивні можливості виробничих процесів, в яких
вони використовуються. Отже, продукція машинобудівного підприємства
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постає, здебільшого, активним засобом виробництва для її споживачів. Ця
особливість визначає рівень попиту на виготовлену продукцію.

Рис. 3. Схема системного підходу до забезпечення інвестиційної
привабливості проекту відтворення основних виробничих засобів
Інвестиційна привабливість проекту формується за результатами аналізу
його основних складових (рис. 4): а) виробнича - техніка і технологія
виготовлення продукції; б) організаційно-економічна – фактична ефективність
виготовлення продукції порівняно з результатами за цим проектом, оцінка
ринку збуту продукції; в) соціологічна – правове поле, адміністративне
середовище, соціальні умови; г) екологічна – негативний вплив діючого
підприємства на навколишнє природне середовище. Комбінуючи оцінку
зовнішніх і внутрішніх факторів за цими складовими можна добитися
прийнятних результатів з погляду інвестиційної привабливості проекту, що
розглядається.
При оцінюванні ефективності підприємницького проекту інвестора
будуть цікавити, насамкінець, дисконтований період окупності; чисте
теперішнє значення доходу; внутрішня норма прибутковості (рис. 4). Ці
критерії відповідно до міжнародної практики оцінки ефективності інвестицій
базуються на концепції вартості грошей у часі й зіставленні грошового потоку,
що формується на виході процесу реалізації інвестиційного проекту, й
здійсненої інвестиції. Так вони охоплюють усі витрати на заміщення зношених
виробничих фондів і приріст капіталовкладень. Валові інвестиції, передусім
амортизаційні відрахування, спрямовують на оновлення основного капіталу та
його розширення, чисті інвестиції (валові без суми амортизації) - лише на
розширення основного капіталу.
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Вхідні складові інвестиційної
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Внутрішня норма
рентабельності

Рис. 4. Структура внутрішніх та зовнішніх складових привабливості
підприємницького проекту
Висновки.
1. За економічним поглядом придатність основних засобів виробництва
до експлуатації пропонується оцінювати виходячи з різниці між втраченою та
відновленою вартостями цих засобів порівняно з їх вартістю на початок року.
Обсяг коштів для відтворення працездатності залежить від співвідношення
залишкових вартостей засобів на початок і кінець поточного року, а також
обсягу коштів виділених на підтримку виробничої потужності засобів у
попередньому році.
2. Виходячи з власних цілей, змістовних особливостей та характеру
ресурсного забезпечення виділені моделі відтворення працездатності основних
засобів виробництва, а саме: вибуття, ремонт, модернізація, оновлення. Для
кожної моделі з’ясовані концепції відтворення, що передбачають розв’язання
певної сукупності ремонтно-відновлюваних завдань.
3. Розроблено методичні засади розподілу інвестиційних коштів між
різними моделями відтворення основних виробничих засобів залежно від їх
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внеску в підвищення придатності засобів до експлуатації протягом деякого
часу. Оцінка придатності за певною схемою розподілу інвестицій здійснена
виходячи з економічного результату (прибутку), що може бути отриманий
підприємцем при інноваційному відтворенні основного капіталу виробництва.
4. Дістав подальшого розвитку інноваційно-інвестиційний підхід до
відтворення основних засобів підприємства, який враховує обсяг та динаміку
впливу регулярності їх вибуття з експлуатації та оновлення, акумулювання
амортизаційних відрахувань, фінансування ремонтно-відновлюваних робіт. Це
дозволяє контролювати динаміку процесу відновлення, зміну частки
інноваційних засобів та вартості їх підтримки в працездатному стані.
5. Обґрунтований комплекс елементів інноваційно-інвестиційної моделі
відтворення основних засобів виробництва. Ініціація процесів відтворення
засобів виходить з рівня зміни їх вартості протягом року та здійснюється за
порядком викладення елементів моделі, що визначений такими важелями: 1)
актуальність процесів відтворення засобів з підприємницького погляду; 2)
очікувані позитивні результати як мотивуючий чинник; 3) ставлення суб’єктів
процесу до поточного стану та перспективних сценаріїв; 4) характер процесу
відтворення в послідовності «підприємницький проект – оновлення основних
засобів»; 5) вплив суб’єктів відтворення на стратегію, політику, процедури та
регламенти їх діяльності.
6. Актуальним напрямом подальших досліджень є ґрунтовніше вивчення
чинників, мотивуючих ініціацію процесу відтворення основних засобів з
урахуванням факторів впливу на стан внутрішнього (підприємство,
інтрапренерство) та зовнішнього підприємницького середовища.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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IMPACT OF EMPLOYEE COMMITMENT IN IMPROVING
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
ВЛИЯНИЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
Abstract. In today’s fast changing business environment and tough global competition,
organizations can hardly function and develop effectively without engaging employees in the
workflow. In order to engage their employees, organizations use different tools and methods in
human resource management to increase motivation and engagement. Employee knowledge, skills
and competency improvement programs, remuneration and evaluation systems, and motivation
techniques are just some of the actions taken by human resources managers to improve
organizational performance and achieve effective organizational growth.
Keywords: employee commitment, human resources management, commitment to work,
organizational performance, organizational development.
Резюме. В днешната бързо променяща се бизнес среда и тежката глобална
конкуренция организациите трудно могат да функционират и да се развиват ефективно,
без да ангажират служителите в работния процес. С цел да предизвикат ангажираността
на служителите си, организациите използват различни средства и методи в управлението
на човешките ресурси за повишаване на мотивацията и ангажираността. Програмите за
подобряване на знанията, уменията и способностите на служителите, системите за
възнаграждения и оценка и мотивационните техники са само част от действията, които
предприемат специалистите по управление на човешките ресурси, за да подобрят
организационното представяне и да постигнат ефективен организационен растеж.
Ключови думи: ангажимент на служителите, управление на човешките ресурси,
ангажираност към работата, организационно представяне, организационно развитие.

В днешната бързо променяща се бизнес среда и тежката глобална
конкуренция организациите трябва да се стремят повече от всякога да насочат
своите служители към общата визия на компанията за установяване на
дългосрочно сътрудничество. Бизнес единиците се съсредоточат върху крайния
продукт или услуга, но в същото време това трябва да бъде допълнено със
сериозно съсредоточаване върху служителите. Днесслужителите на
организацията се приемат за най-големия ресурс, определящ за непрекъснатото
ѝ усъвършенстване. Именно за това специалистите по управление на човешките
ресурси насочват усилията си в развитие на практиките в областта на
осигуряване на ангажираност служителите в работния процес и
организационния живот.
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Целта на настоящата статия е да се представи ангажираността на
служителите като фактор за подобряване на организационното представяне и за
постигане на ефективен организационен растеж.
Обект на изследване е понятието ангажираност на служителите и
инструментите на специалистите по управление на човешките ресурси за
осъществяването му.
Задачите, които си поставя авторът да реши в тази статия, са:
•
Да се разгледа същността на ангажираността на служителите.
•
Да се представят и анализират инструментите на специалистите по
управление на човешките ресурси за осъществяването на ангажираност на
служителите.
•
Да се представи влиянието на ангажираността на служителите при
подобряване на организационното представяне.
1.
Същност на работната ангажираност
Преди появата на първите концепции, измерващи работната
ангажираност, С. Маслаш и М. Лейтър (1997) категоризират ангажимента към
работата единствено като противоположна конструкция на т.нар. burnout
(прегряване). На по-късен етап, в обект на изследователски интерес се
превръщат факторите, които влияят върху мотивацията на служителите и
изграждат по-високата им ангажираност към работния процес. Една от първите
дефиниции на „ангажимент за работа“ дава Дж. Шауфели през 2002 г., според
която ангажиментът към работата е положително, изпълняващо и работно
състояние, което се характеризира с жизненост, посвещение и абсорбиране.
Жизнеността е състояние, което се отличава с умствена устойчивост и висока
енергичност по време на работа. Всеотдайността включва вдъхновение,
гордост, чувство за значимост и ентусиазъм за справяне с всички работни
предизвикателства. Абсорбацията подсказва запазване на концентрация и
съсредоточаване върху изпълнение на работните задачи.
Според Акинтайо (2010) ангажиментът на служителите може да се
определи като степента, до която служителят се чувства отдаден на своята
организация. От друга страна, Онгори (2007) описва ангажимента на
служителите като емоционален отговор на цялата организация и степента на
привързаност или лоялност, които служителите изпитват към организацията.
Ангажираността на служителите към работата се концептуализира по
различни начини. Докато Шауфели твърди, че ангажираността на служителите
е широко разпространена и трае много дълъг период от време, то Балер,
Аблерхт и Лайтър (2011) допускат, че ангажираността варира всеки ден и
стойността ѝ трябва да се измерва на дневна база. Независимо от това дали е
постоянна или ежедневна, ангажираността е енергичен и ефективен стремеж на
служителите към изпълнението на работните задачи. Ангажираността дава на
служителите и увереността, че се способни да се справят компетентно с
професионалните предизвикателства, пред които са изправени.
Ангажиментът е вид емоционална привързаност към стойността и целите
на организацията, която води до доверие, удовлетвореност на клиентите,
увеличаване на приходите и позитивната атмосфера в организацията.
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Ангажираността към работата се изгражда въз основа на личностни
характеристики, формирани от ролята на служителя в организацията и неговия
професионален опит. Личните характеристики включват възраст, пол,
професионален опит, образование, раса и други персонални фактори.
Характеристиките, основани на ролята на служителя в организация и неговата
длъжност, се класифицират като втората група фактори, засягащи
ангажираността. Работният опит може да се разглежда като основна
предпоставка за създаване на ангажираност, защото се отнася до уменията и
знанията, които човек придобива през трудовия си живот и се счита за фактор,
влияещ върху нивото на емоционално привързване на служителите към
организацията.
Практиките в областта на човешките ресурси се стремят да повишат
ангажираността на служителите към работния процес чрез техники за
въздействие и мотивация на служителите. К. Жанк (2012) и колектив създават
рамка, която обединява различни практики за управление на човешките
ресурси, целящи да повишат способностите и мотивацията им. Рамката е поизвестна като AMO рамка, образувана от първите букви на практиките, които
са сформират – усъвършенстване (ability), мотивация (motivation), възможности
(opportunity). Фокусът на рамката се поставя върху подобряването на
постиженията на служителите, което повишава мотивацията и доказва, че
съществува връзка между практиките и работната ангажираност и поведението
на служителите.
Усъвършенстване
Мотивация

Поведение
Възможности

Фигура 1. AMO рамка за повишаване на ангажираността към работния
процес
АМО рамката е наричана още теория за уменията, мотивацията и
възможностите (AMO) и е най-популярната в изследването на човешките
ресурси и поведението им на работното място. Теорията показва, че
мотивираните служители, които имат възможности да използват своите знания
и компетенции, вероятно ще се представят по-добре, по-иновативно и ще
подобрят представянето на цялата компания. Д. Лепак и колектив (2006)
твърдят, че теорията на AMO е един от механизмите, чрез които системите за
управление на човешките ресурси могат да повлияят на работата на
служителите.
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2.
Усъвършенстване на способностите като практика за
повишаване на ангажираността на човешките ресурси
Практиките за усъвършенстване на способностите на служителите в
организацията включват дейности за обучение и развитие на човешките
ресурси и дейности за подбор на персонала.
Обучението и развитието на служителите освен, че повишава
мотивацията, носи и финансови ползи за организацията. Тази практика е една
от най-изследваните в областта на управлението на човешките ресурси, поради
влиянието ѝ върху цялостната дейност на служителите в организацията.
Мотивацията се постига от повишаването на знанията, които получават
служителите, което им дава по-голяма увереност в професионалните им
качества за изпълнение на служебните задължения. Мотивационният ефект
върху служителите, породен от инициативи за обучение и развитие, може да се
разглежда като свързан с ангажираността на служителите, тъй като
ангажиментът се разбира предимно като мотивационна конструкция.
Множеството емпиричните изследвания в областта подкрепят тази идея.
Шауфели, Бекер и Жан Ренен проучват различията между човешките ресурси и
ангажираността им за продължителен период от време и установяват, че когато
служителите се намират в процес на обучение проявяват по-голяма
ангажираност, спрямо тази, която проявяват през останалото време. Освен
върху ангажираността, обучението и развитието на човешките ресурси имат
благоприятно въздействие и върху възприятията на служителите за
организацията и нейното управление. Б. Куваас (2007) потвърждава в свое
изследване, че положителните нагласи на служителите, получени благодарение
на стимулиращи обучението и развитието практики от управлението на
човешките ресурси, също подобряват работата и мотивацията. Това
потвърждава и твърдението, че ангажираността към работата е свързана с
ефективността, което се постига от усилията на служителите да постигнат
успех.
Процедурите за подбор и наемане на работа се считат за положителни
както за работодателите, така и за служителите. Инструментите, по които могат
да се осъществяват, са различни когнитивни тестове и други методи за
проверка на личността, които могат да извлекат информация за уменията и
таланта на кандидатите. Благодарение на информацията, която се събира по
време на процедурите за подбор на персонала, специалистите по управление на
човешките ресурси могат да предвидят мотивацията на бъдещите служители за
работа в организацията. Според някой изследователи, ангажираността в
работата е по-вероятно да се увеличи, когато уменията и талантът на един
служител отговарят на изискванията за конкретната работа. Способността и
таланта на служителите да се справят с бъдещите им задачи ще увеличи
ангажираността им, след като започнат работа в организацията.
3.
Подобряване на мотивацията като практика за повишаване на
ангажираността на човешките ресурси
Практиките от управлението на човешките ресурси, които целят да
повишат мотивацията на служителите, включват дейности по изграждане на
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ефективни системи за възнаграждения и оценка за изпълнението на работните
задължения. Системите за възнаграждение са свързани преди всичко със
стимулиращи възнаграждения, релевантни на получената печалба от дейността,
докато оценките се фокусират върху предаването на отзиви за ефективността на
служителите. Комбинацията между системата за възнаграждения и тази за
оценка на служителите се превръща в силен инструмент за повишаване на
мотивацията в организацията. Повишената мотивация определя степента на
ангажираност, поради което може да се твърди, че именно системите за оценка
и възнаграждение оказват влияние върху ангажираността на служителите към
работния процес. За да се постигне успех от системите, е необходимо
ръководството да дава приоритет на ресурсите и да разглежда всеки конкретен
контекст, в който се използват системите за възнаграждение. А. Бекер твърди,
че когато работодателите предоставят по-голям обем от работа на служителите,
се интересуват от тяхната обратна връзка и награждават всички усилия,
служителите изпитат повече ангажираност и повишават способностите си за
изпълнение на работните задачи. Изследване на М. Пети, Б. Синглетон и Д.
Конел (1992) установява, че работниците, които получават възнаграждение в
резултат от степента на постигане на организационните цели, ефективността и
намаляването на разходите за организацията, постигат по-високи резултати в
сравнение с контролната група, която не получава същите условия за
възнаграждение. Благодарение на това могат да се обобщят положителните
резултати върху ангажираността на служителите към работата, основана на
повишената мотивация, по-доброто представяне и положителните нагласи на
служителите, получени благодарение на системите за оценка и възнаграждения
на служителите.
4.
Подобряване на възможностите като практика за повишаване
на ангажираността на човешките ресурси
Подобряването на възможностите е практика за управление на човешките
ресурси, която включва активното участие на служителите и умението им за
работа в екип. Участието на служителите включва овластяването им да
участват в решенията за постигане на целите на организацията. Работата в екип
е възможност за предоставяне на определени роли на служителите, чрез които
те могат да вземат решения, основани на споделянето на информация и знания.
Предоставянето на възможност за по-активно участие в процеса на вземане на
решения на служителите увеличава тяхната мотивация и ефективност. Работата
в екипи улеснява обмена на информация и знанията и има положителен ефект
върху общото представяне на организацията. Процесът на работа в екип влияе
върху нагласите, мотивацията и удовлетвореността на членовете на екипа, като
по този начин се счита, че допринася за засилване на ангажираността в
работата. Овластяването на служителите да участват във вземането на решения
е свързано с доверието, което ръководството има в техните способности и
знания да се справят с поверената им отговорност. Участието в определянето на
стратегическите цели на организацията също е дейност, която оказва влияние
върху вътрешната мотивация и резултатите, свързани с ангажираността на
служителите. Може да се направи извод, че учебните практики, които дават на
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служителите възможността да участват в решенията, са благоприятни за
ангажираността им и успеха в работата, а работата в екип дава възможност на
служителите да споделят информация, да развиват знания и да постигат добри
взаимоотношения с колегите си. По този начин, практиките на управление на
човешките ресурси – работа в екип и участие в решенията се предлагат, когато
е необходимо да се окаже влияние върху ангажираността в работата на
служителите.
5.
Връзката между ангажираността на работното място и
организационното представяне и развитие
Ангажирането на служителите е важен фактор за постигане на
организационното развитие и успех. Организационното представяне включва
реалните резултати на дадена организация, измерени спрямо планираните цели.
Въздействието на ангажираността на служителите върху организационното
представяне може да се прояви чрез промяната на служителите,
производителността на служителите и корпоративната социална отговорност.
Ангажимент на служителите и промяна на служителите
Промяна на служителите може да се определи като процес, при който
служителите напускат организацията и трябва да бъдат заменени от други.
Прекомерната промяна може да бъде много скъпа за организацията и да
повлияе сериозно върху производителността ѝ. Времето за обучения,
прекъсването на графика, допълнителният извънреден труд, грешките и липсата
на добре информирани служители са други вреди, които може да понесе
организацията от честата промяна на служителите.
С цел да повишат организационното представяне и ефективното развитие,
специалистите по управление на човешките ресурси се стремят да сведат до
минимум промяната на служителите, като използват техники за мотивация и
поддръжка на ангажираността им. Дори самото намерение за промяна от страна
на служителите е фактор за понижаване на ангажираността им към работния
процес. Намерението за напускане у служителите се поражда от редица
фактори, свързани с работния процес, личностните характеристики и външните
фактори. Емпирични проучвания показват, че намеренията за промяна са
функции на няколко променливи като задоволство, мотивация, организационна
подкрепа, финансова награда, перспективи за комуникация и лидерски стилове.
Напускането на организацията преминава през поредица от етапи на
психологическо и поведенческо оттегляне. Във всеки един от тези етапи се
понижава ангажираността на служителите към изпълнение на служебните
задължения, от което страда организационната производителност.
Служителите, които имат намерение за напускане, и служителите, които са
новонаети при промяната, не са достатъчно ангажирани да следват стратегията
за развитие и да постигат организационните цели.
Ангажимент и производителност на служителите
Макар
връзката
между
ангажимента
на
служителите
и
производителността да не е ясно определена е доказано, че в дългосрочен план
ангажиментът води до повишаване на производителността на служителите.
Двете променливи - ангажираност и производителност, са относително
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независими една от друга, поради две причини. Първата причина е, че в много
сфери на дейност ангажираността не може да доведе до вариации в
производителността. На второ място, ангажираността и производителността са
свързани с редица други външни и вътрешни организационни фактори, за да се
търси пряка зависимост между тях. С други думи, ангажираността и
производителността са независими една от друга величини, но се определят от
общи фактори, например инвестициите в технологиите определят
производителността, но и ангажираността на служителите. Производителността
се увеличава, тъй като организацията продължава да търси нови начини да
използва по-малко ресурси, за да произведе продукцията си. Общоприето е
предположението, че по-добрата среда мотивира служителите и води до подобри резултати за организацията. Физическата среда, в която се извършва
работният процес, може да повлияе върху поведението и ангажираността на
служителите и тяхната производителност. Модерните работни места са
проектирани спрямо нуждите на служителите, за да се увеличи
удовлетворението и производителността им. За да се постигнат високи нива на
производителност на служителите, организациите трябва да гарантират, че
физическата среда е благоприятна за организационните нужди, улесняващи
взаимодействието и неприкосновеността на личния живот.
Освен това физическата среда е инструмент, който може да бъде
използван както за подобряване на бизнес резултатите, така и за
благосъстоянието на служителите. Осигуряването на адекватни възможности за
служителите е от решаващо значение за генериране на по-голяма ангажираност
и производителност на служителите. Осигуряването на неадекватно оборудване
и неблагоприятни условия на труд засяга ангажимента и намерението на
служителите да останат в организацията. От гледна точка на безопасността,
физическата среда показва, че условията на околната среда влияят върху
възприятията за безопасност на служителите, които оказват влияние върху
ангажимента на служителите.
Организациите на двадесет и първи век предприемат по-стратегически
подход към управлението на околната среда, за да повишат производителността
си, като подобрят нивото на работа на служителите и стимулират
ангажираността им. С. Секар (2011) твърди, че личната мотивация и
инфраструктурата на работната среда са двата фактора, които влияят върху
производителността на служителите.
Чрез награди в производителността мениджърите могат да намалят
разходите, да спестят оскъдни ресурси и да увеличат печалбите. На свой ред
подобрените печалби позволяват на организацията да осигури по-добро
заплащане, обезщетения и условия на труд, които водят до ангажираност на
служителите. Резултатът е, че служителите с по-високо качество на работа, са
по-склонни да бъдат мотивирани и ангажирани с по-нататъшно подобряване на
производителността.
Ангажимент на служителите и корпоративна социална отговорност
Корпоративната социална отговорност е инициатива за оценка и поемане
на отговорност за въздействието на компанията върху околната среда и
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въздействието върху социалното благополучие. Според С. Стависки (2010)
корпоративната социална отговорност може да бъде наричана и корпоративно
гражданство и може да включва натрупване на краткосрочни разходи, които не
осигуряват незабавна финансова полза за организацията, а вместо това
насърчават
положителните
социални
и
екологични
промени.
Разпространението на корпоративните практики в областта на корпоративната
социална отговорност се обуславя от нововъзникващите пазари на добродетели
като социално отговорни инвестиции, които създават ефективен, макар и
ограничен, търговски натиск за приемане на политики за корпоративна
социална отговорност и представляват нарастваща индустрия за корпоративна
социална отговорност.
Съвременният бизнес се възползва от корпоративната социална
отговорност, за да увеличи привлекателността си пред потенциалните и
съществуващите служители. Налице са достатъчно изследвания на
въздействието
на
корпоративната
социална
отговорност
върху
организационния ангажимент на служителите. Изследванията посочват, че
отговорността увеличава ангажираността на служителите с организацията, тъй
като интервенциите за КСО включват и дейности за подобряване на
благосъстоянието на работниците и служителите и техните семейства.
Приносът на корпоративните социални предприятия привлича мотивирани
потенциални служители и подобрява нивото на ангажираност на
съществуващите служителите. Освен това, корпоративната социална
отговорност изгражда по-добра репутация за организацията пред обществото,
което помага при привличането на служители.
Заключение
Настоящата статия представя понятието ангажираност на служителите и
анализира инструментите на специалистите по управление на човешките
ресурси за осъществяването ѝ. Авторът на статията счита, че в съвременните
бизнес условия от изключителна важност за ефективното развитие на
организациите е да ангажират служителите си в работния процес.
Въз основа на горепосоченото изложение може да се каже, че
ангажираността на служителите има положителни последици за
организационния успех. С други думи, ангажираността на служителите е
ключов фактор за определяне на организационната конкурентоспособност. Ако
служителят се чувства ангажиран с дадена организация, шансовете му за
отсъствие ще бъдат по-ниски, докато вложените усилия за изпълнението на
работните задължения ще бъдат по-високи.
Въздействието
на
ангажираността
на
служителите
върху
организационното представяне може да се прояви чрез промяната на
служителите, производителността на служителите и корпоративната социална
отговорност, както е детайлно анализирано в представеното по-горе изложение.
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LOCAL BUDGETS OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩИН
Abstract. Targeted and efficient use of local budgets is based on a comprehensive analysis
of their financial situation, the effectiveness of the functioning of the local government system, the
level of financial autonomy of the regions, the sufficiency of funds for the implementation of their
functions and responsibilities, and the steady financial status of the local budgets of the OTG
indicates about the ability of local authorities to meet the needs of the population of the region in
social needs. Thus, in order to maintain the financial sustainability of local budgets, OTG should
provide a permanent opportunity to carry out socio-economic development of the territory and the
ability to provide the population with the OTG of all necessary public services by drawing up such
local budgets of OTGs, which, by income and expenditure, determine all sources of income and
expenditures will ensure the financial sustainability of local budgets and the financing of all
activities envisaged in the budget.
Keywords: local budgets, decentralization, financial sustainability of local budgets, united
territorial communities.
Анотація. Цільове та ефективне використання коштів місцевих бюджетів
оцінюється на підставі комплексного аналізу їх фінансового стану, ефективності
функціонування системи управління органів місцевої влади, рівня фінансової самостійності
регіонів, достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань, а
стійкий фінансовий стан місцевих бюджетів ОТГ свідчить про здатність органів місцевої
влади задовольняти потреби населення регіону у суспільних потребах. Таким чином, для
збереження фінансової стійкості місцевих бюджетів, ОТГ повинна забезпечити постійну
можливість здійснювати соціально-економічний розвиток території та здатність надання
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населенню ОТГ всіх необхідних суспільних послуг шляхом складання таких місцевих
бюджетів ОТГ, які по доходах так і видатках з визначенням усіх джерел доходів та
видатків забезпечить фінансову стійкість місцевих бюджетів та фінансування всіх заходів,
передбачених в бюджеті.
Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, фінансова стійкість місцевих
бюджетів, об’єднані територіальні громади.
Аннотация. Целевое и эффективное использование средств местных бюджетов
оценивается на основании комплексного анализа их финансового состояния,
эффективности функционирования системы управления органов местной власти, уровня
финансовой самостоятельности регионов, достаточности средств для осуществления
возложенных на них функций и обязательств, а устойчивое финансовое состояние местных
бюджетов ОТГ свидетельствует о способности органов местной власти удовлетворять
потребности населения региона в общественных нуждах. Таким образом, для сохранения
финансовой устойчивости местных бюджетов, ОТГ должна обеспечить постоянную
возможность осуществлять социально-экономическое развитие территории и способность
предоставления населению ОТГ всех необходимых общественных услуг путем составления
таких местных бюджетов ОТГ, которые по доходам так и расходах с определением всех
источников доходов и расходов обеспечит финансовую устойчивость местных бюджетов и
финансирование всех мероприятий, предусмотренных в бюджете.
Ключевые слова: местные бюджеты, децентрализация, финансовая устойчивость
местных бюджетов, объединенные территориальные общины.

Постановка проблеми. Дієздатність територіальних громад вимагає їх
реальної спроможності та відповідальності самостійно в повному обсязі
вирішувати питання місцевого та регіонального значення, що віднесені до їх
відання, на підставі власної матеріально-фінансової та ресурсної бази на рівні
гарантованих державою соціальних стандартів. При цьому слід враховувати,
що правова самостійність (самоврядність) місцевого самоврядування –
повноваження, якими наділяються територіальні громади та відповідні органи
місцевого самоврядування, повинні бути повними і виключними, тобто не
можуть належати іншим органам. В межах цих повноважень територіальні
громади та органи місцевого самоврядування мають діяти самостійно. Крім
цього. організаційна самостійність місцевого самоврядування – це стан
територіальної громади та відповідних органів місцевого самоврядування, коли
вони виходячи з місцевих потреб та необхідності забезпечення ефективної
діяльності, повинні мати можливість самостійно визначати власні внутрішні
виконавчі структури та контролювати їх діяльність. Підзвітність і
відповідальність органів місцевого та регіонального самоврядування перед
територіальними громадами, характеризує ці органи як такі, що утворюються і
функціонують з метою найбільш повного задоволення потреб та реалізації
інтересів
жителів
адміністративно-територіальних
одиниць,
вимагає
запровадження дієвих механізмів контролю територіальних громад за їх
діяльністю. В цілому, бюджет ОТГ повинен бути підконтрольним громаді, адже
в об’єктивній оцінці бюджетного потенціалу місцевого самоврядування
зацікавлені різні суб’єкти ринкових відносин: інвестори, населення, органи
місцевої та державної влади. За цих умов для місцевого самоврядування
надголовним завданням є формування та нарощування власної ресурсної бази,
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упорядкування питань власності стосовно об’єктів соціально-культурної сфери
з одночасним розглядом питань щодо їх можливої функціональної оптимізації,
формування ефективних інституцій для результативної роботи і виконання всіх
необхідних повноважень.
Результати дослідження. Наповнення доходів місцевих бюджетів
фінансовим ресурсом залежить від наповнення їх власними фінансовими
ресурсами та від встановленого обсягу нормативу фінансової забезпеченості по
кожній галузі, який враховано у розрахунку трансфертів. Водночас цей
норматив залежить не лише від обсягу наявного фінансового ресурсу, тобто
власних ресурсів, а також ресурсів, які держава планує спрямувати на
утримання бюджетної сфери. При цьому, реальна потреба у видатках на
поточне утримання бюджетних установ має враховувати реальну потребу
соціально-культурних установ і мати обов’язковий характер для виконання
керівниками бюджетних установ та органами місцевого самоврядування.
Проте, звітні дані свідчать, що ОТГ не завжди і не в повній мірі ефективно
використовують бюджетні кошти. В одних випадках ОТГ недостатньо
здійснюють контроль за надходження коштів до місцевих бюджетів, а в інших
випадках, недостатньо здійснюють контроль за цільовим та ефективним їх
використанням.
Аналіз стану фінансової спроможності ОТГ в 2017 році свідчить про те,
що найнижчі показники фінансової спроможності характерні для більшості
невеликих громад. Виняток становлять окремі невеликі громади на території
яких розміщені бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства
реального сектору економіки. Наявність закономірності між фінансовою
спроможністю та чисельністю населення громади можна пояснити тим, що у
великих громадах більш вигідно розвивати малий та середній бізнес, оскільки
там є достатній трудовий ресурс, більш ємний місцевий ринок збуту товарів і
послуг та кращі перспективи для сталого розвитку громади. Великі громади
мають більший потенціал та більше можливостей для забезпечення належного
утримання об’єктів інфраструктури, функціонування закладів та установ
комунальної власності, а органи місцевого самоврядування можуть забезпечити
надання якісних публічних та комунальних послуг. Необхідно відмітити
наступні критерії, які можуть розглядатись як такі, що сприяють формуванню
спроможних громад:
-чисельність громади не повинна бути меншою, ніж 5-7 тис. осіб;
-питома вага базової дотації – не більше 30% від суми власних доходів;
-витрати на утримання управлінського апарату – не більше 20% від
обсягу фінансового ресурсу громади. Фінансовий ресурс при формуванні
спроможних громад є найбільш визначальним критерієм, який забезпечить
сталий розвиток громад.
Вирішальним в цьому процесі є можливість доступу населення до
соціальних послу, які надаються (громадою) ОТГ через школи, дитячі садки,
ФАПи, клуби і т.д. Найбільш важливим в системі оцінки фінансової
спроможності ОТГ є показники надходження власних доходів місцевого
бюджету ОТГ і, в першу чергу, доходів на 1 особу ОТГ та витрати на
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утримання соціально-культурних установ, в тому числі, утримання апарату
управління.
Враховуючи зазначене та з урахуванням висновків та рекомендацій
Мінрегіону України, оцінку фінансової спроможності місцевих бюджетів ОТГ
доцільно здійснювати з урахуванням таких показників:
-площа ОТГ км2;
-чисельність населення на 01.01.2017 р.(тис. осіб);
-власні доходи на одного мешканця;
-рівень дотаційності м/б ОТГ (питома вага базової/реверсної дотації у
доходах (%);
-капітальні видатки на 1 мешканця;
-питома вага видатків на утримання апарату управління у власних
ресурсах (без транспортів).
Оцінюючи фінансову спроможность 366 ОТГ, які діяли у 2017 році за
вищезазначеними показниками слід зазначити, що найбільша площа, яку
займають ОТГ в Україні, це площа Олевської ОТГ в Житомирській області, яка
складає 2235 км2 з кількістю населення 34,0 тис. осіб. Другою, за площею в
рейтингу, це Народицьке ОТГ також Житомирської області, площа якої складає
1284,0 км2 з кількістю населення 9,4 тис. осіб і третьою, найбільшою за площею
є Сновська ОТГ Чернігівської області з площею 1282,9 км2 з чисельністю
населення 23,6 тис. осіб. Слід зазначити, що найбільшу кількість населення
об’єднує Лиманська ОТГ Донецької області, чисельність якої склала 43,6 тис
осіб, другою стали - Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області 37,7 тис. осіб,
Сторожинецька ОТГ Чернівецької області з кількістю населення 34,3 тис осіб,
Олевська ОТГ Житомирської області з кількістю населення 34,0 тис. осіб, а
третьою стали Волочиська ОТГ– 32,5 тис.осіб та Полонська ОТГ Хмельницької
області -32,4 тис. осіб, та Балтська ОТГ Одеської області 32,3
тис.осіб.Оцінюючи стан формування ОТГ з урахуванням двох показників слід
зазначити, що
найбільш ефективне об’єднання територіальних громад
відбулося при формуванні Лиманської ОТГ Донецької області, де на 1 особу
припадає найбільше території – 0.03 км2. Олевської ОТГ Житомирської області
з площею 0,06 км2. Однак оцінюючи реальний стан формування ОТГ слід
зазначити, що ні площа ОТГ ні чисельність населення ОТГ не відіграють
вирішальної ролі при створенні ОТГ. Найбільш важливим в системі оцінки
фінансової спроможності ОТГ є показник нарахування власних доходів
місцевого бюджету ОТГ. і в першу чергу, доходів на 1 особу ОТГ. Цей
показник за даними Мінрегіону розраховується як відношення суми власних
доходів місцевого бюджету ОТГ на кількість осіб, що проживають на даній
території, і тим самим визначається кількість доходів на одну особу населення
ОТГ. Найбільша кількість доходу на 1 особу становить у Слобожанській ОТГ
Дніпропетровської області 21524 грн; Шахівській ОТГ Донецької області 13102,6 грн. Найменша сума власних доходів припадає на 1 особу в місцевих
бюджетах Космацької ОТГ Івано-Франківської області 535,4 грн, Чудейської
ОТГ Чернівецької області 600,2 грн, Новоміської ОТГ Львівської області 670,
5грн. Досить важливим в системі фінансової спроможності місцевих бюджетів
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ОТГ є також здатність забезпечити себе власними фінансовими ресурсами на
виконання власних та делегованих повноважень. Таким чином, важливим в
цьому процесі є рівень дотаційності місцевих бюджетів ОТГ. На підставі даних
Мінгрегіону. слід зазначити, що рівень дотаційності місцевих бюджетів 2017
року був різним незалежно від суми власних доходів. Найбільший рівень
дотаційності місцевих бюджетів ОТГ (питома вага базової дотації, реверсної
дотації у доходах (%)) має Чудейська ОТГ Чернівецької області, де рівень
дотаційності якої склав 48,4 % та у Нижньовербізькій ОТГ Івано-Франківської
області рівень дотаційності 44,1%, а також Новоміської ОТГ Львівської області
рівень дотаційності 48,6%. Найбільш високодохідний має місцевий бюджет
Слобожанська ОТГ, де рівень доходів на 1 особу складає 21524 тис, рівень
дотаційності -11,1%, капітальні видатки на 1 мешканця 7883,9 та утримання
апарату управління 5,3%, а також Шахівське ОТГ Донецької області де власні
доходи на 1 особу склали 13102,6 грн, рівень дотаційності 2,5%, капітальні
видатки на 1 мешканця 8078,7 грн, а питома вага утримання апарату управління
12,3% та Вербківська ОТГ Дніпропетровської області де ці показники
відповідно склали 12916,9 грн, 19,9%, 5818,5 грн на одного мешканця, а
витрати на утримання апарату управління 12,4%. Таким чином, оцінюючи стан
фінансової спроможності окремих місцевих бюджетів ОТГ слід відзначити, що
власні доходи цих місцевих бюджетів ОТГ в розрахунку на 1 мешканця ОТГ в
2017 року становили від 21524,5 грн. у Слобожанській ОТГ Дніпропетровської
області до 740,8 грн, у Печеніжинській ОТГ Івано-Франківської області, що
практично в 3 рази більше. Важливе місце в системі вираження фінансової
спроможності місцевих бюджетів ОТГ визначає показник рівня дотаційності
цих місцевих бюджетів. Підводячи підсумки фінансової спроможності місцевих
бюджетів ОТГ слід відмітити, що практично 90% бюджетів є дотаційними.
Рівень дотаційної складової в місцевих бюджетах 366 ОТГ в 2017 році склав від
53,1% у Космацькій ОТГ Івано-Франківської області до 21,4% у Волоківській
ОТГ Чернівецької області. Капітальні видатки на 1 мешканця складають від
262,6 грн в Чудейській ОТГ Чернівецької області до 12661,8грн. у
Решетилівський ОТГ Полтавської області. Питома вага видатків на утримання
апарату управління складає від 5,3% Слобожанська ОТГ Дніпропетровської
області до 68,9% Воле-Баранецької ОТГ Львівської області.
При цьому слід зазначити, що із 366 створених ОТГ, в 14 ОТГ витрати на
утримання апарату управління більше 50% внесків доходів. При цьому слід
відзначити, що основна проблема в забезпечені фінансової стійкості місцевих
об’єднань територіальних громад є власний рівень витрат на утримання апарату
управління, який досягає в окремих ОТГ більше 50% в масі доходів, що не є
ефективним в забезпеченні діяльності ОТГ. При цьому слід відзначити, що
рівень дотаційності цих ОТГ складає від 48% до 37%, що свідчить про
бездіяльність цих ОТГ в забезпеченні ефективного використання бюджетних
коштів.
Таким чином, територіальні громади недостатньо контролюють кошти на
утримання апарату управління, в результаті чого ці витрати в більшій половині
ОТГ складають більше 30% і сягають 53,9%. Аналізуючи стан фінансової
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спроможності 366 ОТГ у 2017 році, слід зазначити, що більшість з них не є
фінансово стійкими. Досить відмітити, що у 2017 році дотації з Державного
бюджету отримували 90% територіальних громад і тільки 40 ОТГ їх не
отримували. Рівень дотаційності місцевих бюджетів склав від 50% до 2,4% у
доходах місцевих ОТГ. Аналіз показує, чим більше територіальні громади, то
тим більше надходжень до місцевих бюджетів. Наприклад, Лиманська ОТГ
Донецької області при чисельності 43,6 тис. осіб з площею 1209,3 км2,
забезпечує джерелами фінансування майже по 5 тис. грн на кожного мешканця
ОТГ, забезпечивши при цьому нульовий рівень дотаційності. Капітальні
видатки склали 2255,9 грн, витрати на утримання апарату управління на рівні
13% у всіх видах витрат і навпаки Печеніжинська ОТГ Івано-Франківської
області при населенні 17,5 тис. осіб, площі території 129,8 км2, забезпечили
надходження власних доходів до місцевого бюджету ОТГ на рівні 740,8 грн. на
одну особу, що майже у 8 разів менше при дотаційності бюджету 43,0%, а
витрати на утримання апарату управління склали 54,1 % власних доходів.
Виходячи з рейтингу складеного Мінрегіоном в першій десятці ОТГ, які
досягли найкращих показників: три ОТГ Дніпропетровської області
(Слобожанська, Вербківська, Новоолександрівська), по одній ОТГ Донецької
області (Шахівська ОТГ), Хмельницької області (Розсошанська ОТГ),
Вінницької області (Оратівська ОТГ), Миколаївської області (Галицинівська
ОТГ), та у двох ОТГ Полтавської області (Глобинська та Шишацька ОТГ).
Найгірші показники фінансової спроможності, які зайняли останні десять
місць у рейтингу це чотири ОТГ у Чернівецькій області (Недобоївська,
Рукшинська, Красноїльська та Чудейська ОТГ), три ОТГ в Івано-Франківської
області (П’ядицька, Космацька, Печеніжинська ОТГ), та по одній в Рівненської
області (Пісківська ОТГ), Львівської області (Заболотцівська ОТГ),
Тернопільській області (Золотопотіцька ОТГ).
Крім цього, аналізуючи дані рейтингу 366 ОТГ за 2017 року, у
підсумковому рейтингу за рік у першій двадцятці лідерів з’явилися нові
громади. Тому саме від зусиль органів місцевого самоврядування та прийняття
якісних управлінських рішень залежить успішний розвиток громади, ефективна
мобілізація власних ресурсів, використання резервів та залучення додаткових
ресурсів, раціональне і ефективне використання бюджетних коштів.
Проведений аналіз фінансової спроможності в розрізі місцевих бюджетів
ОТГ показує, що саме доходи місцевих бюджетних об’єднань є досить
важливим показником, на який впливає цілий спектр різних показників доходів
та видатків та утримання апарату територіальної ОТГ, а розмір доходів,
особливо на одну особу, що є дуже важливим при визначенні фінансової
стійкості бюджетів.
Наприклад, розглянемо показники по кількох областях, так, середній
показник надходжень у 2017 році власних доходів на 1-го жителя по 34-х ОТГ
Дніпропетровської області збільшився на 1681,0 грн та склав 4829,7 грн (у тому
числі: по 19-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,4 рази та
становить 3125,1 грн, а по 15-ти ОТГ, утворених у 2015 році – на 31,4% і
становить 6501,4 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
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спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 553478,4 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 2102,1 гривень. Виходячи з фінансових
ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли спрямувати кошти на проведення капітальних
видатків в сумі 553478,4 тис. грн, що в розрахунку на 1 жителя становить
2102,1 гривень. У Дніпропетровській області найбільша штатна чисельність
працівників місцевої ради затверджена Апостолівською ОТГ – 94 особи,
найменша – Нивотрудівською ОТГ – 18 осіб (станом на 01.07.2017). Виходячи з
розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна
зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг у
Зеленодольській ОТГ – 289 осіб, найменше – у Ляшківській ОТГ – 87 осіб. За
підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на утримання
службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування трансфертів) припадає
на бюджет Сурсько-Литовської ОТГ – 39 %, найменша – на бюджет
Слобожанської ОТГ – 5 %
У Полтавській області середній показник надходжень власних доходів на
1-го жителя по 18-ти ОТГ області збільшився на 1629,5 грн та склав 4770,6 грн
(у тому числі: по 6-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,5 рази
та становить 3926,2 грн, а по 12-ти ОТГ, утворених у 2015 році – на 32,6% і
становить 5194,5 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 416118,7 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 3256,0 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради Полтавської області затверджена
Засульською ОТГ – 112 осіб, найменша – Пришибською ОТГ – 20 осіб (станом
на 01.07.2017). Виходячи з розрахунку чисельності населення громад та
чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1
службовця з надання послуг у Семенівській ОТГ – 256 осіб; найменше – у
Білоцерківській ОТГ – 69 осіб. За підсумками 2017 року найбільша питома вага
видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування
трансфертів) припадає на бюджет Клепачівської ОТГ – 38 %, найменша – на
бюджет Пирятинської ОТГ – 12 %.
У Донецькій області середній показник надходжень власних доходів на 1го жителя по 6-ти ОТГ області збільшився на 1970,0 грн та склав 4542,5 грн (у
тому числі: по 3-х ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 5,5 разів та
становить 4174,7 грн, а по 3-х ОТГ, утворених у 2015 році – на 17,7% і
становить 4857,7 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 190043,9 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 1830,9 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради затверджена Лиманською ОТГ – 240
осіб, найменша – Шахівською ОТГ – 34 особи (станом на 01.07.2017). Виходячи
з розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна
зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг у
Миколаївській ОТГ – 239 осіб, найменше – у Шахівській ОТГ – 88 осіб. За
підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на утримання
службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування трансфертів) припадає
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на бюджет Черкаської ОТГ – 41 %, найменша – на бюджет Шахівської ОТГ –
12 %.
Середній показник надходжень власних доходів на 1-го жителя по 5-ти
ОТГ Кіровоградської області збільшився на 1686,7 грн та склав 3671,9 грн (у
тому числі: по 3-х ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,6 рази та
становить 4121,9 грн, а по 2-х ОТГ, утворених у 2015 році – на 31,2% і
становить 3164,0 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 63616,4 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 1180,3 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради затверджена Новоукраїнською ОТГ – 73
особи, найменша – Великоандрусівською ОТГ – 24 особи (станом на
01.07.2017). Виходячи з розрахунку чисельності населення громад та
чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1
службовця з надання послуг у Маловиськівській ОТГ - 340 осіб, найменше – у
Соколівській ОТГ – 95 осіб. За підсумками 2017 року найбільша питома вага
видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування
трансфертів) припадає на бюджет Великоандрусівської ОТГ – 31 %, найменша
– на бюджет Новоукраїнської ОТГ - 12 %.
У Вінницькій області середній показник надходжень власних доходів на
1-го жителя по 21-й ОТГ області збільшився на 1489,0 грн та склав 3502,3 грн
(у тому числі: по 19-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 3,4 рази
та становить 3404,0 грн, а по 2-х ОТГ, утворених у 2015 році – на 37,7% і
становить 4097,1 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 220601,6 тис. грн,
що із в розрахунку на 1 жителя становить 1323,3 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради у Вінницькій областізатверджена
Немирівською ОТГ – 89 осіб, найменша – Мельниківською та Сокиринецькою
ОТГ – по 15 осіб (станом на 01.07.2017). Виходячи з розрахунку чисельності
населення громад та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше
навантаження на 1 службовця з надання послуг у Калинівській ОТГ – 629 осіб,
найменше – у Райгородській ОТГ – 72 особи. За підсумками 2017 року
найбільша питома вага видатків на утримання службовців у фінансовому
ресурсі ОТГ (без урахування трансфертів) припадає на бюджет Мельниківської
ОТГ – 47 %, найменша – на бюджет Калинівської ОТГ – 7 %.
Натомість найбільший середній показник надходжень власних доходів на
1-го жителя по 19-ти ОТГ у Миколаївській області збільшився на 2201,5 грн та
склав 3454,6 грн (у тому числі: по 18-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей
показник зріс у 2,9 рази та становить 3509,3 грн, а по 1-й ОТГ, утвореній у 2015
році – на 10,3% і становить 2540,0 грн). Враховуючи ОТГ в 2017 році змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 143541,2 тис.
грн., що в розрахунку на 1 жителя становить 1023,1 гривень. У Миколаївській
області найбільша штатна чисельність працівників виконавчого апарату
затверджена Баштанською ОТГ – 106 осіб, найменша – Чорноморською ОТГ –
15 осіб (станом на 01.07.2017). Виходячи з розрахунку чисельності населення
громад та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше
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навантаження на 1 службовця з надання послуг у Воскресенській ОТГ - 294
особи; найменше – у Кам’яномостківській ОТГ – 102 особи. За підсумками
2017 року найбільша питома вага видатків на утримання службовців у
фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування субвенцій) припадає на бюджет
Воскресенської ОТГ – 25 %, найменша – на бюджет Галицинівської ОТГ - 7 %.
У Черкаській області середній показник надходжень власних доходів на
1-го жителя по 6-ти ОТГ області збільшився на 1615,0 грн та склав 3315,7 грн (у
тому числі: по 3-х ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,6 рази та
становить 3546,4 грн, а по 3-х ОТГ, утворених у 2015 році – на 32,0% і
становить 2941,5 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 42509,6 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 893,1 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради затверджена Тальнівською ОТГ – 62
особи, найменша – Єрківською ОТГ – 31 особа (станом на 01.07.2017).
Виходячи з розрахунку чисельності населення громад та чисельності
службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з
надання послуг у Тальнівській ОТГ – 258 осіб; найменше – у
Мокрокалигірській ОТГ – 100 осіб. За підсумками 2017 року найбільша питома
вага видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без
урахування трансфертів) припадає на бюджет Білозірської ОТГ – 37 %,
найменша – на бюджет Тальнівської ОТГ – 12 %.
Середній показник надходжень власних доходів на 1-го жителя по 14-ти
ОТГ Сумської області збільшився на 1943,4 грн та склав 3304,6 грн (у тому
числі: по 13-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,6 рази та
становить 3284,7 грн, а по 1-й ОТГ, утвореній у 2015 році – на 23,3% і
становить 3584,4 грн) спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в
сумі 102096,7 тис. грн, що в розрахунку на 1 жителя становить 1255,8 гривень.
Найбільша штатна чисельність працівників місцевої ради затверджена
Миколаївською ОТГ (Білопільський район) – 104 особи, найменша –
Бездрицькою ОТГ – 26 осіб (станом на 01.07.2017). У сумській області
виходячи з розрахунку чисельності населення громад та чисельності
службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з
надання послуг у Дружбівській ОТГ – 182 особи; найменше – у Шалигинській
ОТГ – 82 особи. За підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на
утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування
трансфертів) припадає на бюджет Шалигинської ОТГ – 41 %, найменша – на
бюджет Хотінської ОТГ – 17 %.
У Херсонській області середній показник надходжень власних доходів на
1-го жителя по 12-ти ОТГ області збільшився на 1893,1 грн та склав 3293,2 грн
(у тому числі: по 11-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 2,4 рази
та становить 3327,2 грн, а по 1-й ОТГ, утвореній у 2015 році – на 35,5% і
становить 2461,5 грн). Спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в
сумі 84231,5 тис. грн, що в розрахунку на 1 жителя становить 1054,2 гривень.
Найбільша штатна чисельність працівників місцевої ради затверджена
Каланчацькою ОТГ – 82 особи, найменша – Зеленопідською та Музиківською
52

ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 8

ОТГ – по 31 особі (станом на 01.07.2017). У Херсонській області виходячи з
розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна
зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг у
Чаплинській ОТГ – 221 особа; найменше – у Мирненській ОТГ – 76 осіб. За
підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на утримання
службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування трансфертів) припадає
на бюджет Кочубеївської ОТГ – 41 %, найменша – на бюджети Каланчацької та
Чаплинської ОТГ – по 15 %.
Середній показник надходжень власних доходів на 1-го жителя по 16-ти
ОТГ Чернігівська області збільшився на 1863,2 грн та склав 3286,2 грн (у тому
числі: по 11-ти ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 3,2 рази та
становить 3029,3 грн, а по 5-ти ОТГ, утворених у 2015 році – на 21,7% і
становить 4551,7 грн). Зазначені ОТГ за 2017 рік змогли спрямувати кошти на
проведення капітальних видатків в сумі 196995,9 тис. грн, в розрахунку на 1
жителя становить 1380,5 гривень. Найбільша штатна чисельність працівників
місцевої ради затверджена Сновською ОТГ – 144 особи, найменша –
Остерською ОТГ – 14 осіб (станом на 01.07.2017). У Чернігівській області
виходячи з розрахунку чисельності населення громад та чисельності
службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з
надання послуг у Остерській ОТГ – 552 особи; найменше – у Макіївській ОТГ –
71 особа. За підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на
утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування
трансфертів) припадає на бюджет Макіївської ОТГ – 41 %, найменша – на
бюджет Гончарівської ОТГ – 9 %.
Середній показник надходжень власних доходів на 1-го жителя по 11-ти
ОТГ Івано-Франківської області збільшився на 597,0 грн та склав 995,3 грн (у
тому числі: по 8-ми ОТГ, утворених у 2016 році цей показник зріс у 3,5 рази та
становить 1042,7 грн, а по 3-х ОТГ, утворених у 2015 році – на 50,2% і
становить 901,4 грн). Виходячи з фінансових ресурсів ОТГ за 2017 рік змогли
спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 89480,1 тис. грн,
що в розрахунку на 1 жителя становить 877,3 гривень. Найбільша штатна
чисельність працівників місцевої ради затверджена Тлумацькою ОТГ – 86 осіб,
найменша – Старобогородчанською ОТГ – 36 осіб (станом на 01.07.2017).
Виходячи з розрахунку чисельності населення громад та чисельності
службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з
надання послуг у Печеніжинській ОТГ – 240 осіб, найменше – у Білоберізькій
ОТГ – 61 особа. За підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на
утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування
трансфертів) припадає на бюджет Космацької ОТГ – 64 %, найменша – на
бюджет Тлумацької ОТГ – 23 %.
Підсумовуючи результати аналізу фінансової спроможності місцевих
бюджетів ОТГ слід відмітити, що в даний час ОТГ не справились зі своїми
повноваженнями щодо розширення прав по використанню бюджетних коштів
на утримання управлінського апарату об’єднаних територіальних громад. Як
правило, після створення ОТГ залишився весь апарат управління, який був до
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цього великим та ще й збільшився після створення ОТГ, через що витрати на
утримання апарату управління нерідко займають більше 50% власних
надходжень ОТГ, а штатна чисельність апарату перевищує 100 одиниць, крім
цього дотаційність цих бюджетів ОТГ складає 50%.
Висновки. Виходячи із зазначеного, слід відмітити, що основними
чинниками, які впливають на фінансову стійкість місцевих бюджетів, є
недосконала безконтрольна система витрат, які здійснюються на утримання
апарату ОТГ.
Розглядаючи наявний фінансовий потенціал ОТГ як
складову
економічного розвитку регіонів, забезпечивши при цьому фінансову стійкість
місцевих бюджетів, при цьому фінансова стійкість місцевих бюджетів повинна
враховувати умови використання та відновлення цих потенціалів. Таким чином,
при оцінці фінансової стійкості місцевих бюджетів слід також враховувати
інвестиційну діяльність, а також фінансові ресурси, що обслуговують тіньовий
оборот економіки ОТГ. Звичайно поділ фінансових ресурсів є дещо умовним,
оскільки його складові постійно змінюються в результаті дії різних соціальноекономічних, в т.ч. політичних чинників, що призводять до перетоку
фінансових ресурсів з однієї частини в іншу. Важливо підкреслити, що
реальний процес регулювання фінансової стійкості знаходиться під впливом
багатьох факторів розвитку регіонів, а саме від соціально - економічних, а
також чисто суб’єктивних факторів розвитку суспільства в т.ч. діяльності
окремих суб’єктів господарювання, залежить успіх розвитку реформ місцевого
самоврядування.
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УКРАЇНИ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Abstract. The general trends in the development of the business environment in Ukraine,
including in transport, in the article were analyzed. Features of the activity of auto transport
enterprises in Ukraine in terms of domestic and international transportation were investigated.
Problematic tendencies of activity of enterprises of municipal electric transport in Ukraine were
revealed. Key problems of entrepreneurship development in the field of auto transport in Ukraine
as a basis for implementation of consistent management decisions were generalized.
Key words: auto transport, auto transport enterprise, entrepreneurship, urban electric
transport, transportation.
Анотація. У статті проаналізовано загальні тенденції розвитку бізнес-середовища в
Україні, у тому числі в галузі транспорту. Досліджено особливості діяльності
автотранспортних підприємств в Україні в розрізі внутрішніх і міжнародних перевезень.
Виявлено проблемні тенденції діяльності підприємств міського електричного транспорту в
Україні. Узагальнено ключові проблеми розвитку підприємництва в сфері автомобільного
транспорту в Україні як основи для реалізації послідовних управлінських рішень.
Ключові
слова:
автомобільний
транспорт,
автомобільне
підприємство,
підприємництво, міський електричний транспорт, перевезення.
Аннотация. В статье проанализированы общие тенденции развития бизнес-среды в
Украине, в том числе в сфере транспорта. Исследованы особенности деятельности
автотранспортных предприятий в Украине в разрезе внутренних и международных
перевозок. Выявлены проблемные тенденции деятельности предприятий городского
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электрического транспорта в Украине. Обобщены ключевые проблемы развития
предпринимательства в сфере автомобильного транспорта в Украине как основы для
реализации последовательных управленческих решений.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, автомобильное предприятие,
предпринимательство, городской электрический транспорт, перевозки.

Постановка проблеми. Сфера автомобільного транспорту відіграє дуже
велике значення для створення можливостей підприємництва і пропозиції
робочих місць. Транспорт, у тому числі автомобільний, у першу чергу слід
розглядати як одну з галузей економіки, в якій розвивається підприємницька
діяльність; він пропонує на ринку свою продукцію – транспортні послуги, за які
отримує доходи та має прибуток [4, с. 119-120]. Дана сфера має значний
інноваційний потенціал, що набуває високого соціального й екологічного
значення та потребує підтримки з боку держави. Інноваційні можливості сфери
господарювання
автомобільного
транспорту
розкривають
потенціал
підприємств щодо генерації, сприйняття та впровадження нових ідей для його
системного технічного, організаційного й управлінського оновлення; він
характеризується розробкою та впровадженням новітніх науково-технічних
досягнень і нововведень в діяльність підприємства [10].
Виходячи з специфічних рис автомобільного транспорту, дана сфера
господарювання має порівняно стабільний попит на послуги перевезення,
особливо що стосується продукції першої необхідності та забезпечення базової
мобільності населення. Попит є вищим, аніж на інші види транспорту, оскільки
сфера автомобільного транспорту має важливу перевагу – доступність за
принципом «від дверей до дверей».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціально-економічна,
інноваційна й екологічна значущість автомобільного транспорту спричиняє
актуальність наукового аналізу тенденцій розвитку підприємництва у даній
сфері. При підготовці статті враховані напрацювання українських авторів з
питань розвитку автотранспортного підприємництва, серед яких В. Величко [2],
О. Дейнека [4], О. Димченко [5], О. Зборовська [8], В. Ковальчук, А. Міщенко,
Ю. Орловська, Ю. Пилипенко, П. Пузирьова [10], А. Реброва [4], Н. Скірка,
Л. Чернюк, Я. Шевчук та інші.
Метою статті є визначення основних проблем розвитку підприємництва у
сфері автомобільного транспорту в Україні на основі аналізу бізнес-середовища
й особливостей діяльності автотранспортних підприємств.
Цілями статті при цьому будуть:
- проаналізувати загальні тенденції розвитку бізнес-середовища в Україні,
у тому числі щодо підприємств у галузі транспорту;
- дослідити особливості діяльності автотранспортних підприємств в
Україні у розрізі внутрішніх і міжнародних перевезень;
- виявити проблемні тенденції діяльності підприємств міського
електричного транспорту в Україні;
- узагальнити ключові проблеми розвитку підприємництва у сфері
автомобільного транспорту в Україні як основи для реалізації послідовних
управлінських рішень.
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Результати дослідження. Основним суб’єктом господарювання у сфері
автомобільного транспорту є автотранспортне підприємство. На жаль,
вітчизняна статистика не дозволяє аналізувати діяльність автотранспортних
підприємств, зводячи дані до галузі транспорту загалом. Окремі показники
подає Міністерство інфраструктури України. Вони будуть проаналізовані
нижче. Однак вони не мають достатньої періодичності представлення для
аналізу динаміки.
Щоб розуміти стан та проблеми підприємництва у сфері автомобільного
транспорту України, слід у першу чергу орієнтуватись у тенденціях розвитку
бізнес-середовища взагалі.
На рис. 1 проаналізуємо динаміку кількості суб’єктів господарювання в
Україні за останні роки, в тому числі видів діяльності, які включають
перевезення автомобільним транспортом та сфери господарювання, які з ним
найбільше пов’язані. Бачимо, що ще до конфліктних подій 2014 року відбулось
скорочення кількості суб’єктів господарювання в Україні. Показник 2011 року
складав 78 % показника 2010 року. З 2012 до 2015 роки кількість суб’єктів
господарювання зростала. За період 2015-2016 років спостерігаємо скорочення
показника з темпом приросту 0,94.
Для сфер транспорту й торгівлі динаміка показника кількості суб’єктів
господарювання відображає загальні тенденції. Більш негативні процеси
виявлені для транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності. Темп приросту кількості суб’єктів 2010-2011 років складав 0,68, але
за 2013-2014 роки набув найбільш позитивного значення – 1,21. Ймовірно,
спадні тенденції з початку 2010-х років були наслідком впливу глобальних
кризових процесів. Починаючи з 2014 року, сфера господарювання транспорту
набула динамічного прискорення в розвитку у зв’язку з підвищенням попиту на
послуги та додатковим значенням у розбудові військово-оборонного комплексу
країни.

Рис. 1. Кількість суб’єктів господарювання в Україні: фокус на сфери,
суміжні до автомобільного транспорту, одиниць, 2010-2016 роки
* Джерело: побудовано автором за даними [6; 7]

При аналізі стану та проблем підприємництва у будь-якій сфері важливо
звертати увагу на структуру суб’єктів господарювання за правовим статусом –
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підприємства чи фізичної особи-підприємця. Це необхідно розуміти, оскільки
малий і середній бізнес визнаний основою розвитку ринкової економіки та є
рушієм інноваційних змін. В Україні з 2017 року діє Стратегія розвитку малого
і середнього підприємництва на період до 2020 року, яка, в тому числі,
враховує пріоритети Транспортної стратегії України на період до 2020 року.
Одночасно з Стратегією затверджений План заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності. Питання дерегуляції є дуже актуальним для сфери
автомобільного транспорту. однак, з огляду на її соціально-безпекові
особливості, державний нагляд тут має бути особливо чітким і законодавчо
регламентованим.
Для сфер, суміжних до автомобільного транспорту, властива вища питома
вага фізичних осіб-підприємців серед загальної чисельності суб’єктів
господарювання, аніж для загального показника. Більш монотонно зростає
вагомість фізичних осіб-підприємців для сфери транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Звертаємо увагу, що в період
2011-2014 років значення підприємств у структурі суб’єктів господарювання
зростало (рис. 2). Це підтверджує політику тогочасної влади на підтримку
великого бізнесу та подальшої монополізації ринку. Незважаючи на те, що
малий і середній бізнес не забезпечує левову частку реалізації продукції, з
досвіду розвинених держав його вагомість має складати більше 90 %. Це
забезпечує конкурентні умови на ринку та підвищує можливості реалізації
потенціалу підприємництва і самозайнятості населення.

Рис. 2. Структура суб’єктів господарювання в Україні: фокус на сфери,
суміжні до автомобільного транспорту, %, 2010-2016 роки
* Джерело: побудовано автором за даними [6; 7]
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Однією з ключових проблем розвитку суб’єктів господарювання у сфері
автомобільного транспорту є легальність послуг та поєднання легального і
нелегального трафіку. На відміну від наслідків даної проблеми для інших сфер,
від такої ситуації потерпають споживачі – населення, що значно підвищує
рівень соціальної напруги. Також необ’єктивними є механізми ціноутворення
внаслідок непрозорих схем вантажних перевезень, що відображається на всіх
сферах економічної діяльності.
Проблема нелегального транспортного бізнесу виникає навіть у сегменті
міжнародних перевезень. Ще у 2013 році журналістське розслідування «5-го
Каналу», оцінило втрати державного бюджету від нелегальних міжнародних
перевезень на суму 1 млрд дол. США. Згідно розрахунків, ринок міжобласних
пасажирських перевезень на 90% захоплений нелегалами (9 із 10 пасажирів,
сплачуючи за власний проїзд, надалі фінансують транспортну мафію) [9]. Таке
дослідження стало основою для визначення ключових проблем сфери
автомобільних перевезень в Україні, пов’язаних з її нелегальністю [9]:
- контроль над міжобласними пасажирськими перевезеннями держава
практично втратила, що максимально небезпечно в умовах проведення АТО;
- щомісячно в масштабі України бюджет недоотримує у вигляді
несплачених податків за різними оцінками від 70 до 200 млн грн;
- гроші, які не надходять до бюджету, не залишаються в кишенях
перевізників, вони спрямовуються у корупційні схеми всіх рівнів. Нелегальні
перевезення нині є надпотужним джерелом корупції практично в усіх регіонах
країни;
- руйнується галузь пасажирських перевезень. Сьогодні вона корумпована
настільки, що не має жодних перспектив інвестування. Рівень безпеки
пасажирів на нелегальних маршрутах украй низький;
- знищується мережа автовокзалів та автостанцій, яка сама по собі коштує
мільярди й швидко відновити яку буде неможливо.
Дані висновки вражають і вказують на абсолютну хаотичність
господарювання у сфері автомобільного транспорту. У результаті вона
забезпечує прибутки не самих перевізників, а суб’єктів, які її «корують».
Проблему
нелегальності
перевезень
підтримує
суб’єктивізм
правоохоронних органів, колишньої ДАІ й теперішніх поліційних структур.
Навіть за умов наявності ліцензії в перевізника, часто перевезення пасажирів
супроводжуються іншими порушеннями:
- неповного обліку кількості пасажирів чи об’ємів (вартості) вантажу;
- відсутності всіх необхідних документів (особливо при перевезенні дітей,
небезпечних вантажів);
- неналежного технічного стану транспортних засобів;
- недотримання режиму робочого часу водія (в Україні досі не
впровадили на належному рівні технічні пристрої контролю тривалості
поїздки);
- нелегальна зайнятість водіїв, особливо в сегменті перевезення вантажів
по Україні.
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Тривале невирішення проблеми нелегальності господарювання у сфері
автомобільного транспорту підтримує відсутність належного статистичного
супроводу. Дані щодо кількості суб’єктів господарювання конкретно
автомобільного транспорту є дуже обмеженими. Деякі з них подає
Міністерство інфраструктури України, але лише за останній звітний період.
Згідно його інформації на ринку комерційних перевезень у 2017 році
здійснювали підприємницьку діяльність майже 56,2 тис. перевізників, які в
своїй діяльності використовують більше 154 тис. транспортних засобів.
Якщо аналізувати структуру перевізників за ліцензіями на види
перевезення, то домінують суб’єкти, які надають послуги з перевезення
пасажирів на таксі, з перевезення пасажирів автобусами, а також з перевезення
вантажів (рис. 3).

Рис. 3. Структура суб’єктів господарювання у сфері автомобільного
транспорту в Україні залежно від ліцензованої послуги перевезення, %,
2017 рік
* Джерело: побудовано автором за даними [11]

Таблиця 1
Участь автомобільних транспортних засобів у наданні послуг перевезень в
Україні, 2017 рік

Джерело: побудовано автором за даними [11]

Ліцензованими суб’єктами господарювання використовується 118,6 тис.
транспортних засобів. З них основна частина – це автобуси (74527 одиниць або
62,8 %). Також вагомою є питома вага таксі (23484 одиниць або 19,8 %) і
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вантажних транспортних засобів (16127 одиниць або 13,6 %). Доля легкових
транспортних засобів у перевезеннях є несуттєвою (4490 одиниць і 3,8 %).
Ці показники частково відображають кількість транспортних засобів
автомобільної транспортної системи України – близько 9,3 млн одиниць
(табл. 1). Загалом в автомобільних перевезеннях задіяно близько 1,2 %
транспортних засобів. В основному це автобуси. Знову ж таки виникає питання
легального статусу діяльності і задіяння решти транспортних засобів. Якщо
частка тіньового ринку для перевізників на внутрішньому ринку, в тому числі
міжміських перевезень, за оцінками експертів сягає 90 %, то ще гострішою є
проблема для перевезень таксі. На початку 2018 року голова Державної служби
України з безпеки на транспорті заявив, що в Україні 95 % таксі є
нелегальними. Причиною цьому владні особи зазначають те, що таксомоторні
організації та диспетчерські центри наразі не несуть відповідальність і нині
контролювати їхню роботу неможливо; диспетчерські центри реєструються як
інформаційні агентства і немає законних підстав для притягнення їх до
відповідальності [1]. На наш погляд, такі заяви є більше формальними. Надання
послуг перевезення таксі залишається прибутковою сферою, яка «корується»
зацікавленими суб’єктами. Для знищення тіньової системи потрібна сильна
політична воля і тиск з боку громадськості, в тому числі вимога чеків за
послуги перевезення клієнтами.
Міністерство інфраструктури України подає показник кількості суб’єктів
господарювання, що мають ліцензію на право здійснювати міжнародні
перевезення пасажирів. Станом на 2017 рік це 16 тис. суб’єктів. Маршрутна
мережа єднає Україну з 23 іноземними країнами та становить понад 1000
регулярних автобусних маршрутів, які обслуговують близько 270
автомобільних перевізників [11].
Таблиця 2
Структура пасажирських перевезень автомобільним транспортом
в Україні залежно від відстані, 2017 рік

Джерело: побудовано автором за даними [11]
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Проведений аналіз даних, які подає Міністерство інфраструктури
України, підтверджує існування проблеми нелегальності надання послуг у
даній сфері, що тягне за собою виникнення низки інших проблем. Вирішення
ситуації слід здійснювати поступово. Для сфери пасажирських перевезень слід
розпочинати з сегментів, які є найбільш масовими. Закономірно, це перевезення
міського сполучення (табл. 2). На них припадає понад 81 % усіх перевезень (на
приміські – близько 15 %, міжміські – 3 %). Оскільки левова частка перевезень
припадає на автобуси (понад 50 %), то проблемні питання саме даного виду
транспорту слід вирішувати в першу чергу.
Велику роль у забезпеченні міської і приміської (агломераційної)
мобільності населенні поруч з автотранспортними підприємствами відіграють
підприємства міського електричного транспорту.
Міський електричний транспорт – це складна технологічно-господарська
комплексна виробнича система, яка включає в себе експлуатаційні
підприємства, енергетичне та колійне господарство, виробничо-технічну базу з
виготовлення запасних частин та проведення усіх видів ремонту рухомого
складу, а також соціально-побутову базу [8, с. 25].
Міський електричний транспорт і в умовах ринкової економіки
залишається найбільш ефективним, економічним, екологічним і доступним
видом транспорту, його послугами користується переважна частина населення
будь-якого міста [5, с. 3]. У той же час сучасний стан господарювання цієї
підгалузі житлово-комунального господарства визначається як кризовий;
об’єктивна необхідність подолання кризових явищ у житлово-комунальному
господарстві й міському електротранспорті потребує пошуку нових форм і
методів господарювання, відповідних організаційних структур, методів
управління та розробки нової ринкової поведінки, спрямованої на забезпечення
стійкості роботи підприємств галузі та подальшого їх розвитку [2; 5, с. 3].
Згідно даних Міністерства інфраструктури України підприємств міського
електричного транспорту в 2017 році налічувалось 55. Вони функціонують у 51
місті України з кількістю працевлаштованих понад 33 тис. осіб. У табл. 3
відображено основні показники щодо діяльності таких підприємств.
Щорічно послугами міського електротранспорту (трамвай, тролейбус)
користується понад 2 млрд. пасажирів, з яких 67 % – громадяни пільгових
категорій [11]. Підприємства міського електричного транспорту з огляду на їх
соціальне й екологічне значення мають специфічний режим господарювання.
Вони є нерентабельними через надання пільгових послуг значній частині
населення, тому потребують відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням
пільгових категорій громадян; такі відшкодування здійснюються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; головним розпорядником коштів цієї
субвенції є Міністерство фінансів України, а при Міністерстві соціальної
політики створена і функціонує інформаційна база даних (реєстр) пільговиків
[11].
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Таблиця 3
Основні показники діяльності підприємств
міського електричного транспорту в Україні, 2017 рік

Джерело: побудовано автором за даними [11]

На сьогоднішній день 95 % трамвайних вагонів і 67 % тролейбусів
вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують заміни; також
потребує невідкладного капітального ремонту або реконструкції значна
кількість трамвайних колій та об’єктів енергопостачання; результати
державного технічного огляду свідчать, що близько 20 % загальної протяжності
трамвайних колій та контактної мережі, а також тягових підстанцій не
відповідає вимогам правил експлуатації [11]. Дану проблему поступово
вирішують закупівлею вживаних об’єктів рухомого складу міського
електричного транспорту з-за кордону, а також реанімацією виробництва таких
об’єктів в Україні. Зокрема, відновлено роботу Луцького автомобільного
заводу, Львівського заводу комунального транспорту, ТОВ «Татра-Юг»,
«Електронтранс», корпорації «Богдан», КП «Київпастранс» спільно з ПрАТ
«Київський завод електротранспорту».
Проблема задовільного матеріально-технічного стану рухомого складу
автотранспортних підприємств України характерна не лише для
електротранспорту, але й рухомому парку автобусів. Коли загальне значення
показника ступеня зносу за період 2000-2016 років коливалось у межах 43,783,5 %, то для транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності – 48,5-97,9 %. Нині ступінь зносу галузі транспорту за офіційними
даними складає понад 50 %. Ймовірно, реальна ситуація є значно гіршою.
Вирішення цієї проблеми теж можливе шляхом реанімації виробництва
автомобільного транспорту в Україні, зокрема автобусів.
На рис. 4 відображено динаміку виробництва в Україні автобусів у
порівнянні до виробничих трендів відносно легкових і вантажних автомобілів.
Вона сильно корелює з показниками виробництва легкових автомобілів (індекс
кореляції за період 2007-2015 років – 0,98). Бачимо, що показник виробництва
автобусів у 2015 році складає менше 10 % показника 2007 року. За останні три
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роки ЗМІ подають інформацію про зростання кількості вироблених автобусів,
але стоїть питання у змісті самого виробництва, в якому домінують складальні
процеси з імпортованих комплектуючих.

Рис. 4. Виробництво автобусів, легкових і вантажних автомобілів
в Україні, одиниць, 2007-2015 роки
* Джерело: побудовано автором за даними [3]
** По допоміжній осі подано показник для легкових автомобілів

Основними виробниками автобусів в Україні є ПАТ «Черкаський
автобус», «Часовоярські автобуси» («Рута»), корпорації «Богдан», «Еталон»,
ТОВ СП «EлектронТранс». Останній є провідним (першим) в Україні
виробником електробусів.
Висновки та пропозиції. Проведений аналіз стану підприємництва у
сфері автомобільного транспорту України дав змогу виявити основні проблеми.
Ключовою серед них є тінізація діяльності. Також серйозною проблемою є
відсутність належного статистичного супроводу щодо кількості і показників
діяльності суб’єктів господарювання конкретно автомобільного транспорту в
достатній часовій ретроспективі. Інший проблемний вектор – стан
автомобільних транспортних засобів, задіяних у перевезеннях. Вирішення
численних проблем діяльності автотранспортних підприємств потребує
послідовного підходу і політичної волі. У першу чергу мають вирішуватись
проблеми щодо тих видів перевезень, які є найбільш соціально важливими. У
даному контексті необхідно обґрунтувати пріоритети стратегічного розвитку
автомобільного транспорту та державного регулювання цими процесами,
виходячи з реальної ситуації та ресурсних можливостей. Результати аналізу
вказали на проблеми, поступове вирішення яких слугувати каталізатором
загального покращення ситуації в умовах децентралізації влади, публічного
управління та посилення громадського контролю. У подальших працях автора
планується визначити стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в сфері
автомобільного транспорту України.
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ANALYSIS OF THE LEASING MARKET AS ACTUAL INSTRUMENT OF
FINANCING INVESTMENT PROJECTS ON FIXED ASSETS RENOVATION
АНАЛІЗ РИНКУ ЛІЗИНГУ ЯК АКТУАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ
АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГА КАК АКТУАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ ПО
ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Annotation. The article is devoted to the analysis of leasing as a tool for attracting
investment resources. The concepts, advantages, main branches and spheres of leasing use have
been presented, as well as factors that inhibit leasing development in Ukraine. The current state of
the leasing market, state of fixed assets of the industrial sectors of Ukraine has been analyzed.
Proposals have been presented to improve the current state of the leasing market, as well as
proposals that are aimed at stimulating its development in Ukraine.
Key words: leasing, lessor, leasing market, fixed assets.
Анотація. Стаття присвячена аналізу лізингу як інструменту залучення
інвестиційних ресурсів. Наведено поняття, переваги, основні галузі та сфери використання
лізингу, а також чинники, що стримують розвиток лізингу в Україні. Проаналізовано
сучасний стан ринку лізингу, стан основних фондів у промисловому секторі України. Надані
пропозиції щодо покращення поточного стану ринку лізингу, а також пропозиції
спрямованні на стимулювання його розвитку в Україні.
Ключові слова: лізинг, лізингодавець, ринок лізингу, основні засоби.

68

ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 8

Аннотация. Статья посвящена анализу лизинга как инструмента привлечения
инвестиционных ресурсов. Приведены понятия, преимущества, основные отрасли и сферы
использования лизинга, а также факторы, сдерживающие развитие лизинга в Украине.
Проанализировано современное состояние рынка лизинга, состояние основных фондов в
промышленном секторе Украины. Представлены предложения по улучшению текущего
состояния рынка лизинга, а также предложения направленные на стимулирование его
развития в Украине.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, рынок лизинга, основные средства.

Актуальність проблеми. Розвиток міжнародних інтеграцій та загалом
розвиток міжнародного ринкового середовища актуалізують питання
конкурентоспроможності продукції українських підприємств. Сучасні кризові
умови функціонування призводять до зменшення обсягів виробництва та,
відповідно, до невеликої прибутковості, що, в свою чергу, обмежує фінансові
ресурси підприємства, що забезпечують його життєдіяльність.
Аналіз останніх наукових досліджень. Категорія «лізинг» вже довгий
час знаходиться у колі наукових інтересів багатьох вчених як вітчизняних, так і
закордонних, серед яких можна назвати Дж. Алсторма, А. Аюпова, Дж. Бейлі,
С. Бруса, Д. Ваховича, Д. Ван-Хорна, О. Вовчак, В. Вітрянського, І. Івасіва,
Дж. Кемпбелла, Т. Кларка, Н. Кравченко, М. Колберга, К. Ларіонової,
М. Личагіна, В. Міщенка, А. Мороза, Д.Портера, П. Саблука, Т. Смовженко,
Ф. Фабоцці, У. Шарпа, О. Яремчука та інших.
Лізинг як інструмент залучення інвестиційних ресурсів на підприємстві
розглядали такі науковці як В. Андрійчук, В. Газман, О. Грищенко, О. Олійник,
Н. Кіркорова, В. Ляшенко.
Мета роботи. Визначення переваг лізингу як інструменту фінансування
основних засобів, аналіз ситуації на ринку лізингових послуг України, аналіз
стану зносу основних фондів на прикладі галузі промисловості, визначення
чинників, що стримують розвиток лізингу в Україні та формування пропозицій
щодо удосконалення законодавчо-нормативної бази з метою сприяння розвитку
ринку лізингу в Україні.
Кожен суб’єкт господарювання приймає для себе оптимальний варіант
залучення коштів з метою оновлення основних фондів, будь-то придбання в
кредит, оренда чи лізинг основних засобів. Але наразі, у період світової
фінансової кризи, коли залучення додаткових довгострокових коштів шляхом
кредитування є досить ризиковим для банку, так і часто дорогим та невигідним
для підприємства, починається пошук нових шляхів залучення фінансування
інвестицій. Світовий досвід показує, що саме лізинг є найбільш доцільним і
оптимальним методом залучення фінансування інвестиційних проектів,
направлених на оновлення основних фондів підприємства.
Відповідно до Закону Україні «Про лізинг» від 11.12.2003 № 1381-I,
лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору
фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу)
лізингодавець зобов‘язується набути у власність річ у продавця
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій
та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не
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менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Предметом
договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена
індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до
основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші
природні об‘єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені
структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці) [1].
На заході лізинг як інструмент фінансування основних засобів
користується великим попитом, адже має свої безумовні переваги:
1.
Зменшення суми податків.
a.
Лізингові платежі збільшують величину витрат підприємства, а
отже і зменшують базу оподаткування.
b.
Завдяки купівлі основних засобів у лізинг, підприємство може
включити сплачений ПДВ у суму, яка зменшує зобов’язання підприємства за
ПДВ.
c.
Використовуючи метод прискореної амортизації, зменшувати
вартість майна, а отже і податок на майно.
2.
Лізинг дає можливість в умовах обмежених ресурсів розширювати
виробництво, адже підприємство може залучати інвестиції на поновлення
основних фондів не тільки шляхом банківських кредитів, але й за допомогою
лізингових операцій. При цьому під час фінансової кризи більшість банків
утримуються від надання довгострокових кредитів, та і загалом сьогодні
кредитування не є вигідним інструментом залучення коштів зважаючи на
досить високу ціну, необхідність оформлення додаткового забезпечення тощо.
3.
Завдяки
використанню
методу
прискореної
амортизації
відбувається набагато швидше окупність технологій, що дозволяє купувати
більш сучасне обладнання за договором лізингу, що в свою чергу буде мати
прямий вплив на конкурентоспроможність та фінансові результати
підприємства, а отже і на наявні фінансові ресурси [6].
Таблиця 1
Кількість юридичних осіб-лізингодавців та фінансових компаній,
що надають послуги фінансового лізингу в Україні у 2015-2017 рр.
Тип
установи
Юридичні
особи –
лізингодавці
Фінансові
компанії, що
надають
послуги
фінансового
лізингу

Абсолютне
відхилення
201620172015
2016

Станом на
31.12.2015

Станом на
31.12.2016

Станом на
31.12.201

268

202

183

-66

362

428

280

66

2016/2015

2017/2016

-19

75,37%

90,59%

-148

118,23%

65,42%

Розроблено автором на основі: [9]
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Слід звернути увагу, що станом на 31.12.2017 в обліку Нацкомфінпослуг,
внесено інформацію про 183 юридичні особи (лізингодавці) та до Державного
реєстру фінансових установ внесено інформацію про 280 фінансові компанії,
що надають послуги фінансового лізингу (табл. 1)
Аналізуючи таблицю 1, ми можемо зробити висновки, що загалом
кількість суб’єктів господарювання, що надають послуги фінансового лізингу
зростає протягом 2015-2017 років. Зменшення кількості юридичних осіб –
лізингодавців на 66 осіб у 2016 році порівняно з 2015 роком повністю
нейтралізується зростанням кількості фінансових компаній, що надають
послуги фінансового лізингу. Але в 2017 році порівняно з 2016 роком, загальна
кількість зареєстрованих лізингодавців зменшилась сумарно на 167 осіб.
Щодо кількості і вартості договорів фінансового лізингу, то протягом
2017 року фінансовими компаніями та юридичними особами – лізингодавцями
укладено 7752 договорів фінансового лізингу на суму 12967,6 млн. грн.
Вартість об’єктів лізингу становить 10417,5 млн. грн. Вартість чинних
договорів фінансового лізингу станом на 31.12.2017 становить 22758,4 млн. грн.
Близько 99,4% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами
– суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами (табл. 2) [9].
Таблиця 2
Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості,
укладених юридичними особами та фінансовими компаніями в Україні
у 2014-2016 рр.
Період

Вартість
договорів
фінансового
лізингу,
укладених за
період,
млн.грн
Кількість
договорів
фінансового
лізингу,
укладених за
період, од.

2015

2016

2017

Абсолютне
відхилення
201620172015
2016

Відносне відхилення
2016/2015

2017/2016

юр.
особами

6241,4

9755

12814,2

3513,6

3059,2

156,30%

131,36%

фін.
компаніями

20,2

67,3

153,4

47,1

86,1

333,17%

227,93%

юр.
особами

4098

9122

7699

5024

-1423

222,60%

84,40%

фін.
компаніями

21

38

53

17

15

180,95%

139,47%

Розроблено автором на основі: [9]

Аналіз таблиці 2 показав, що вартість договорів фінансового лізингу,
укладених фінансовими компаніями та юридичними особами, зростає протягом
2015-2017 років. Сумарно вартість договорів фінансового лізингу укладених у
2016 році порівняно з 2015 роком зросла на 3560,7 млн. грн. (56,87%),
аналогічно цей показник у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на
3145,3 млн. грн. (32,02%). Щодо кількості договорів, у 2017 році порівняно з
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2016 роком їх кількість зменшується на 1408 од. (15,37%), але при цьому
вартість договорів збільшується, що говорить про збільшення вартості у
середньому на 1 договір.
Загалом прослідковується позитивна динаміка. Частка лізингового ринку
безумовно належить юридичним особами – лізингодавцям.
Розглянемо основні галузі та сфери економіки, які використовують лізинг
в Україні (рис. 1).
Виробництво
товарів

Малий та
середній
бізнес

Добувна
промисловість
і розроблення
кар’єрів

Основні галузі та сфери
економіки, які
використовують лізинг
Літакобудування,
машинобудування,
електрозварювальне
виробництво, нафтогазовий
комплекс, агропромисловий
комплекс

Переробна промисловість,
постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря

Рис. 1. Основні галузі та сфери економіки, які використовують лізинг
в Україні
Примітка: розроблено автором на основі: [9]

Розвиток лізингу в Україні має особливий характер, тому що українська
економіка характеризується великим рівнем зносу основних засобів. Для
прикладу проаналізуємо галузь промисловості та для візуального сприйняття
викладемо дані таблиці 3 у вигляді графіку (рис. 2). За період 2013-2015 знос
основних засобів на промислових підприємствах має негативну динаміку і сягає
в 2015 році рівня 76,9%, при цьому найбільший рівень зносу основних засобів у
діяльності постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
82,6%, найменший у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 57,9%.
У 2016 році простежується позитивна динаміка в порівнянні з 2015 роком,
ступень зносу основних засобів у промисловому секторі сягнув 69,4%,
відбулося зменшення на 7,5%. Найбільша зміна показника ступені зносу
основних засобів відбулась у діяльності постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря – відбулося зменшення на 20,5%.
Слід відмітити, що таке оновлення основних засобів відбулося переважно
за рахунок фінансування інвестицій власними коштами підприємства, оскільки
кредити банків, кошти інститутів спільного інвестування та інші джерела
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зовнішнього фінансування складають порівняно невеликий відсоток від
загального обсягу капітальних вкладень в економіці.
Таблиця 3
Ступень зносу основних засобів в промисловому секторі України
2013-2016 рр.
Вид діяльності
Промисловість
Добувна промисловість і
розроблення кар`єрів
Переробна промисловість

2013
56,9%

2014
60,3%

2015
76,9%

2016
69,4%

57,1%

65,3%

57,9%

54,6%

50,1%

56,9%

75,8%

76,4%

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

61,9%

61,4%

82,6%

62,1%

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

59,3%

57,6%

62,0%

60,5%

Примітка: розроблено автором на основі: [8]

Рис. 2. Ступень зносу основних засобів в промисловому секторі України
2013-2016 рр.
За даними науковців, в Україні однією з причин недостатньо розвинутого
сектору малих та середніх промислових підприємств, є ускладнений доступ до
фінансування. Отже, активний розвиток лізингу в Україні надасть можливість
промисловим підприємствам залучати додаткові кошти із зовнішніх джерела
для фінансування інвестицій, а отже це сприятиме оновленню основних засобів,
розвитку малого та середнього бізнесу. Також відбудеться підвищення
ефективності кредитної політики банків у результаті створення конкуренції між
засобами фінансування інвестицій [5,7].
Аналізуючи таблицю 4, можна зробити висновки, що найбільшим
споживачем лізингових угод представлених у таблиці 4 за 2017 рік є
металургія, вартість договорів становить 476 млн. грн, у 2017 році зростає
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порівняно з 2016 роком на 393,9 млн. грн. (479,78%). Загалом вартість
договорів фінансового лізингу спадає у 2017 році порівняно з 2016 роком на
2980,8 млн. грн. (1,81%).
Таблиця 4
Вартість договорів фінансового лізингу за підгалузями, млн. грн.
Станом на
Станом на
31.12.2016
31.12.2017
Добувна промисловість
1645
167,1
Легка промисловість
26,7
8,3
Машинобудування
292,3
262,7
Металургія
82,1
476
Переробна промисловість
71,2
42,9
Інше
21 060,3
21 801,4
Всього
23 177,6
22 758,4
Примітка: розроблено автором на основі: [9]
Галузь

Абсолютне

%

-1477,9
-18,4
-29,6
393,9
-28,3
741,1
-2 980,8

10,16%
31,09%
89,87%
579,78%
60,25%
103,52%
98,19%

Загалом, вартість договорів фінансового лізингу наведених галузях, окрім
металургії, зменшуються, найбільше падіння спостерігається у добувній галузі.
Вартість договорів у цій галузі у 2017 році порівняно з 2016 роком зменшилась
на 1477,9 млн. грн., що складає 89,84%. Вартість договорів за іншими галузями
збільшується сумарно на 741,1 млн. грн. (3,52%).
Основними чинниками, що стримують розвиток лізингу в Україні, є:
1)
недосконала законодавча база;
2)
неузгодженість законодавства із міжнародним законодавчим полем
з питань лізингу;
3)
відсутність системи оподаткування спрямованої на стимулювання
бізнесу;
4)
недостатнє залучення до лізингової діяльності комерційних банків;
5)
складність механізмів переходу права власності за договорами
лізингу;
6)
відсутність можливостей залучення ресурсів для фінансування
лізингових операцій;
7)
низькі фінансові показники лізингодавців;
8)
відсутність державних програм, які були би спрямовані на
стимулювання розвитку лізингу;
9)
кризовий стан інфраструктури ринку лізингу, що робить лізинг
важко доступним інструментом для залучення інвестиційних ресурсів;
10) низька обізнаність суб’єктів господарювання з питань лізингу,
недостатня кількість висококваліфікованих кадрів у сфері лізингу;
11) неоптимальні ставки прискореної амортизація для об’єктів лізингу
[3,6,7].
Для того, щоб подолати ці проблеми, нейтралізувати чинники, що
стримують розвиток лізингу, насамперед потрібно внести зміни до
законодавчої бази – Законів України «Про лізинг», Податкового кодексу
України. Ці зміни повинні полягати у:
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розробці ефективної ставки прискореної амортизації об’єктів
лізингу;
розробці ефективного цивільно-правового забезпечення лізингових
операцій;
врегулюванні питання оподаткування лізингових операцій та
здійснених платежів за цією операцією.
Отже, якщо сприяти розвитку ринку лізингу, то помітне зростання галузі
лізингових послуг внаслідок збільшення привабливості операцій та економічної
доцільності не змусить себе чекати. Малі, середні підприємства та інші
суб’єкти господарювання отримають можливість залучення інвестиційних
ресурсів на оптимально вигідних умовах.
Висновок. У наш час, лізинг є одним із найперспективніших фінансових
інструментів, який активізує інвестиційні процеси та виробництво в цілому. До
головних
переваг
лізингу
можна
віднести:
підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання завдяки оновленню бази
основних фондів; залучення додаткових інвестиційних ресурсів, зберігаючи
при цьому платоспроможність; використання залучених основних засобів, не
зазнаючи дискретних витрат; розширення виробничих потужностей у період
нестачі ресурсів; зменшення сум податків. Стримує процес розвитку лізингу в
Україні недосконалість та суперечливість законодавчої бази. Відповідно до
цього держава повинна посприяти змінам у сфері фінансового лізингу, які
будуть спрямовані на стимулювання його розвитку та економіки країни в
цілому.
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DISCRIMINANT MODELS FOR DIAGNOSING THE FINANCIAL
CONDITION OF MUNICIPAL ENTERPRISES
ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ДИСКРИМИНАНТНЫЕ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Abstract. In this paper, we evaluated the parameters of discriminant models of the three
types for diagnosing financial condition of the municipal enterprise using data from the financial
statements of Ukrainian enterprises. The model factors are factors of the simplest two-factor
Altman model and the Altman model for non-manufacturers and emerging markets, as well as
model, which takes into account the specifics of municipal enterprises. The analysis of model
parameters in the dynamics showed a steady decrease in the discrimination coefficient, that is, the
reduction of the “red line” for the recognition of the enterprise financially stable, this reflects the
change in operating conditions. Diagnosis has shown that about 50% of municipal enterprises of
the sample are in critical condition; some general patterns of the enterprises of certain types of
activity are revealed. The models are recommended for a point estimate of the financial state of a
municipal enterprise and comparison with other enterprises in this sector.
Key words: diagnostics, financial condition, municipal enterprise, financial condition
identifier, discriminant analysis, model.
Анотація. За даними фінансової звітності комунальних підприємств України оцінено
параметри дискримінантних моделей трьох типів для діагностики фінансового стану. Як
фактори моделей використано фактори найпростішої двохфакторної моделі та моделі для
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невиробничих компаній ринків, що розвиваються, Е. Альтмана, а також моделі, яка
враховує специфіку комунальних підприємств. Аналіз параметрів моделей в динаміці показав
стале зменшення коефіцієнта дискримінації, тобто зниження «червоної лінії» для визнання
підприємства фінансово стійким, що відбиває умови господарювання, які змінились. За
результатами діагностики встановлено, що близько 50% комунальних підприємств вибірки
знаходяться у критичному стані, виявлено деякі загальні закономірності підприємств
окремих напрямів діяльності. Моделі рекомендується використовувати для точкової оцінки
фінансового стану комунального підприємства та порівняння з іншими підприємствами
комунального господарства.
Ключові слова: діагностика, фінансовий стан, комунальне підприємство,
ідентифікатор фінансового стану, дискримінантний аналіз, модель.
Аннотация. По данным финансовой отчетности коммунальных предприятий
Украины оценены параметры дискриминантных моделей трех типов для диагностики
финансового состояния. В качестве факторов моделей использованы факторы простейшей
двухфакторной модели и модели для непроизводственных компаний развивающихся рынков,
Э. Альтмана, а также модели, учитывающей специфику коммунальных предприятий.
Анализ параметров моделей в динамике показал устойчивое уменьшение коэффициента
дискриминации, то есть снижение «красной линии» для признания предприятия финансово
устойчивым, что отражает изменение условий хозяйствования. По результатам
диагностики установлено, что около 50% коммунальных предприятий выборки находятся в
критическом состоянии, выявлены некоторые общие закономерности предприятий
отдельных видов деятельности. Модели рекомендуется использовать для точечной оценки
финансового состояния коммунального предприятия и сравнения с другими предприятиями
коммунального хозяйства.
Ключевые слова: диагностика, финансовое состояние, коммунальное предприятие,
идентификатор финансового состояния, дискриминантный анализ, модель.

Постановка проблеми. Сучасні процеси децентралізації в Україні
супроводжуються не лише передачею новоствореним громадам вагомих
повноважень і фінансових ресурсів, а й прийняттям видатків на утримання
об’єктів комунальної власності, для яких характерна збитковість, моральна й
фізична зношеність основних фондів, залежність від дотацій місцевих бюджетів
та державного відшкодування за пільги і субсидії, надані споживачам.
Водночас довгострокова фінансова стійкість і рентабельність комунальних
підприємств створюють засади для сталого розвитку територіальної громади. За
цих умов розробка й впровадження сучасних інструментів діагностики
фінансового стану комунальних підприємств з метою передбачення кризових
явищ і своєчасного пошуку заходів їхнього подолання є надзвичайно
актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розв’язання
проблемних питань щодо фінансового стану підприємств комунального
господарства здійснювали такі українські науковці, як В.М. Вартанян [2]
(обґрунтовано необхідність дослідження грошових потоків для оцінки
ефективності діяльності комунальних підприємств), А.О. Дубас [3] (здійснено
оцінку фінансового стану підприємств ЖКГ), О.П. Кириленко [6] (для
порівняння фінансового стану комунальних підприємств в динаміці
запропоновано інтегральний показник), В.П. Полуянов [7] (розглянуто
методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ).
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Віддаючи
належне внеску науковців в розкриття досліджуваного питання, необхідно
зазначити, що у світовій практиці використовується інтегральна оцінка
фінансового стану підприємств на підставі дискримінантних моделей
Альтмана, Спрінгейта, Ліса тощо. Проте оцінку параметрів цих моделей
здійснено за статистичними даними про діяльність підприємств США, Канади,
Великої Британії відповідно, що унеможливлює їхнє використання
українськими підприємствами; не враховують ці моделі й специфіку
комунальних підприємств, і в цьому сенсі корисною є дискримінантна модель
А. Романової для комунальних підприємств [8]. Дані обставини актуалізують
питання побудови моделей діагностики фінансового стану, які б враховували
сучасні умов функціонування підприємств комунального господарства України.
Метою статті є побудова ефективної дискримінантної моделі
діагностики фінансового стану підприємства комунального господарства за
даними фінансової звітності комунальних підприємств України.
Результати дослідження. Побудова ефективної моделі діагностики
фінансового стану підприємств комунального господарства полягає у виборі
однієї із трьох типів дискримінантних моделей, параметри яких оцінені за
даними фінансової звітності 30-ти комунальних підприємств України за 20132016 рр. з використанням методу дискримінантного аналізу та частковим
застосування методик Е. Альтмана [1] та А. Романової [8].
Використання визначених методик передбачає розподіл комунальних
підприємств (КП) за деяким критерієм формалізації фінансового стану
підприємства. Як такий критерій прийнято ідентифікатор фінансового стану
підприємства IFC (Financial Condition Identifier). Для формування значення
індикатору фінансового стану IFC (для попередньої класифікації комунальних
підприємств) було використано систему оціночних показників-індикаторів
кризового стану та загрози банкрутства при проведенні експрес-діагностики
кризового стану, що наведено у [5, с. 122]. В даному дослідженні використано
лише перші показники з кожної групи за функціональним спрямуванням:
платоспроможність (коефіцієнт абсолютної ліквідності), стан та структура
капіталу (коефіцієнт забезпечення власними коштами), оборотність або ділова
активність (оборотність оборотних активів), прибутковість (чиста
рентабельність власного капіталу). Далі обчислені значення цих показниківіндикаторів порівнювалися з оптимальними (нормативними) значеннями [3, с.
49; 5, с. 122, 126; 6, с. 255] у динаміці. На підставі сумарної кількості балів
(Sum) по кожному комунальному підприємству вибірки значення IFC
визначається наступним чином:
1, Sum  2;
IFC  
(1)
0, Sum  2.
Опишемо стисло процедуру дискримінантного аналізу на випадок
наявності двох вибірок, що навчають. Канонічна дискримінантна функція в
загальному в загальному вигляді є такою:
F ( x)  a1 x1  a2 x2  ...  am xm ,
(2)
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де x j j  1; m – дискримінантні змінні; a j j  1; m – невідомі коефіцієнти
дискримінантної функції.
Вектор коефіцієнтів дискримінантної функції визначається як добуток:
A  S 1  X 1  X 2 ,
(3)





де X i i  1;2 – вектор середніх в і-й групі; S 1 – матриця обернена до
об’єднаної коваріаційної матриці S, яка визначається за формулою
1
(4)
S
X 1T X 1  X 2T X 2 ,
n1  n2  2









де X i i  1;2 – матриця відхилень спостережуваних значень вихідних змінних





від їх середніх величин в і-й групі; ni i  1;2 – кількість підприємств в і-й групі.
Для класифікації підприємств визначається константа дискримінації
f  f2
c 1
,
(5)
2
де f i i  1;2 – середнє значення дискримінантних функцій, обчислених для
кожного підприємства за формулою (2), для і-ї групи.
Звідси можна записати рівняння гіперплощини
a1 x1  a2 x2  ...  am xm  c ,
(6)
яка ділить простір на два підпростори «нижче» і «вище» неї, тобто відбиває
дискримінацію між «хворими» і «здоровими» підприємствами.
Отже, визначена константа дискримінації с використовується як для
перевірки правильності попереднього розподілу підприємств, так і для
класифікації нових підприємств. Для діагностики фінансового стану
підприємства в рівняння (6) підставляються значення розрахованих
коефіцієнтів (змінних xj), отримане розрахункове значення дискримінантної
функції, тобто індикатору фінансового стану (f = IFC), порівнюється з
константою дискримінації:
 якщо IFC > с, то стійкий фінансовий стан;
 якщо IFC ≤ с, то критичний фінансовий стан (існує ненульова
ймовірність банкрутства).
Реалізуємо описаний підхід шляхом послідовної оцінки параметрів трьох
моделей. Як чинники першої моделі використано чинники найпростішої 2-х
факторної моделі Альтмана: х1 = оборотні активи / поточні зобов'язання (current
капітал
(total
assets / current
liabilities),
х2 = зобов'язання / власний
liabilities / book value of equity), тобто х1 – коефіцієнт поточної ліквідності, х2 –
коефіцієнт капіталізації. За даними фінансової звітності за 2014-2016 рр. 30-ти
комунальних підприємств України авторами було обчислено визначені
фінансові показники та побудовано такі 2-х факторні дискримінантні моделі:
IFC A2014
2  1,141x1  0,1007 x2 , c  2,345 ;





IFC A2015
2  0,068 x1  0,178 x2 , c  0,106 ;

IFC A2016
2  0,054 x1  0,116 x2 , c  0,108 .
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Отримані дискримінантні моделі демонструють значущу різницю між
дискримінантними коефіцієнтами і константою дискримінації моделі 2014 р. і
цими параметрами моделей 2015 р. і 2016 р., тому для діагностики фінансового
стану КП використовується модель 2016 р. таким чином: якщо IFCА2 > 0,108, то
стійкий фінансовий стан; якщо IFCА2 ≤ 0,108, то критичний фінансовий стан.
Рис. 1 ілюструє «дискримінацію» підприємств у 2016 р. Зауважимо, що
оскільки a2  0 , а значення коефіцієнту капіталізації х2 додатні, то точки
фінансово стійких КП знаходяться нижче гіперплощини (лінії).
20
15

Х2

10
5
0
-5

0

1

2

3

4

5

6

Х1
Х2факт

Гіперплощина

Рис. 1. Візуалізація діагностики фінансового стану комунальних
підприємств за 2-х факторною дискримінантною моделлю
Джерело: побудовано авторами за результатами моделювання

Перевірка розподілу підприємств у попередньо визначених двох групах
показала невідповідність дев’яти КП в 2016 р. (табл. 1), водночас як у 2014 р.,
так і у 2015 р. таких КП було п’ять.
Як чинники другої моделі використано чинники моделі Альтмана для
невиробничих компаній ринків, що розвиваються (emerging markets and nonmanufacturers) [1, c. 267]: х1 = оборотний капітал / активи (working capital / total
assets); х2 = нерозподілений прибуток / активи (retained earnings / total assets);
х3 = фінансовий результат до оподаткування / активи (operating income / total
assets); х4 = власний капітал / зобов’язання (book value of equity / total liabilities).
За даними українських КП отримано наступні моделі:
2014
IFCem
_ nm  2,338 x1  0,739 x2  3,799 x3  0,009 x4 , c  1,659 ;
2015
IFCem
_ nm  1,628 x1  0,629 x2  2,632 x3  0,009 x4 , c  1,131 ;
2016
IFCem
_ nm  0,297 x1  0,499 x2  5,320 x3  0,00004 x4 , c  0,026 .
Як чинники третьої моделі використано чинники моделі для комунальних
підприємств, що запропонована А. Романовою [8, с. 201]: х1 = коефіцієнт
поточної ліквідності (як в моделі А2); х2 = коефіцієнт автономії = власний
капітал / загальний
обсяг
капіталу
(активів);
х3 = коефіцієнт
фондовіддачі = чистий дохід від реалізації продукції / середньорічна залишкова
сума основних засобів; х4 = валовий прибуток (збиток) / чистий дохід від
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Ця модель враховує специфіку
комунальних підприємств.
Таблиця 1
Результати діагностики фінансового стану підприємств у 2016 р.
№
Комунальне підприємство
IFC
IFCА2 IFCem_nm IFCmun
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КП «Київдорсервіс»
КП «Індустріальне», м. Київ
КП «Школяр», м. Київ
КП «Екологія», м. Київ
КП «Київпастранс»
КП «Шкільне харчування», м. Київ
КП «Київський іподром»
МКП «Вінницязеленбуд»
МКП «Вінницька міська аптека»
КП «Інститут розвитку міст», м. Вінниця
КП «Луцькреклама»
КП «Експлуатація штучних споруд»,
12
м. Житомир
13
КП «Житомирводоканал»
14
КП «Фармація», м. Житомир
15
КП «Стоммакс», м. Житомир
16
КП «Ринково-побутові послуги» м. Кіровоград
17
Львівське КП «Львівелектротранс»
18
Львівське КП «Дім»
19
Львівське КП «Сяйво»
20
Львівське КП «Княже місто»
21
Львівське МКП «Айсберг»
22
КП «Тернопільводоканал»
23
КП «Харківські теплові мережі»
24
КП «Південно-Західні тепломережі», м. Хмельницький
25
Хмельницьке КП «Спецкомунтранс»
26
КП «Черкасиводоканал»
27
КП «Чернівціспецкомунатранс»
28
КП «Зеленбуд», м. Чернігів
29
КП «АТП-2528», м. Чернігів
30
КП «Чернігівське тролейбусне управління»
Кількість фінансово стійких КП

0*
0
1**
0
0
1
0
1
0
0
1

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1

1

0

1

1

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
13

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
12

0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
13

0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
16

Примітка. *критичний фінансовий стан; ** стійкий фінансовий стан
Джерело: визначено авторами за результатами моделювання

Зокрема, щодо коефіцієнта фондовіддачі, то через значну зношеність
основних фондів комунальних підприємств виникає проблема з тривалістю та
безперебійністю надання послуг [4, с. 35], що негативно впливає на їхній
фінансовий стан. Важливим чинником є рентабельність, оскільки з «огляду на
специфіку підприємств комунального господарства (визначення тарифу
витратним методом, який передбачає сумування собівартості і прибутку) саме
від рівня отриманого прибутку залежить можливість фінансування витрат із
розвитку, а відтак підвищення якості послуг» [6, с. 248]. Дискримінантні моделі
для комунальних підприємств України мають наступний вигляд:
2014
IFCmun
 1,046 x1  2,999 x2  0,162 x3  0,184 x4 , c  5,283 ;
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2015
IFCmun
 0,063 x1  3,716 x2  0,179 x3  0,167 x4 , c  3,057 ;

2016
IFCmun
 0,048 x1  1,513x2  0,024 x3  0,822 x4 , c  1,120 .
Діагностика за останньою моделлю фінансового стану КП «Водоканал»
м. Запоріжжя, яке не входило до вибірки, за даними фінансової звітності за
2017 р., оприлюдненої на офіційному сайті (http://www.vodokanal.zp.ua/),
підтвердила критичний стан (ненульову ймовірність банкрутства) цього КП, як
і решти водоканалів (див. табл. 1), оскільки значення дискримінантної функції
IFCmun  0,048  2,670  1,513  0,089  0,024  0,242  0,822  0,146  0,389  1,120 .
Висновки та пропозиції. В роботі за даними фінансової звітності
комунальних підприємств України оцінено параметри трьох типів
дискримінантних моделей, одна з яких враховує специфіку комунальних
підприємств. Очевидно, саме цю модель можна рекомендувати аналітикам
комунальних підприємств для діагностики фінансового стану.
Аналіз трьох типів моделей в динаміці показав, що значення коефіцієнта
дискримінації впевнено зменшується, тобто знижується «червона лінія» для
визнання КП фінансово стійким, що відбиває умови господарювання, які
змінились. Цей факт визначає доцільність використання моделі 2016 р., але в
подальшому є обов’язковим її тестування на нових вибірках з метою уточнення
її дискримінантних властивостей.
Порівняльний аналіз діагностичних висновків показав, що лише половина
КП є фінансово стійкими, та виявив деякі загальні закономірності комунальних
підприємств окремих напрямів діяльності, наприклад, МКП «Вінницязеленбуд»
та КП «Зеленбуд» (м. Чернігів) за всіма моделями класифікуються як КП зі
стійким фінансовим станом, в той час як КП «Житомирводоканал»,
«Тернопільводоканал», «Черкасиводоканал», «Водоканал» (м. Запоріжжя) – з
критичним фінансовим станом. Отже, запропоновані моделі діагностики
фінансового стану комунального підприємства дають його точкову оцінку і не
замінюють детального аналізу, але дозволяють здійснювати порівняння з
іншими комунальними підприємствами.
Подальші дослідження мають бути спрямовані, по-перше, на розширення
класів фінансового стану для більш точної діагностики шляхом побудови
відповідних дискримінантних моделей з використанням методології
множинного дискримінантного аналізу за вибіркою значно більшого обсягу.
По-друге, очевидною, на наш погляд, є потреба в модифікації моделі для КП,
наприклад, шляхом введення фактора якості дебіторської заборгованості,
оскільки часто виникають проблеми із поверненням коштів за послуги, що були
надані соціально незахищеним верствам населення, та фактора, що відбиває
наскільки КП залежить від місцевого бюджету чи є самоокупним.
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январь 2019
экономических систем. Plovdiv, Bulgaria
Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем:
1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514).
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3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации
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7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
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9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№
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