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НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ ОБІГУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
NON-CURRENT ASSETS IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE CAPITAL
ADMINISTRATION
У даній статті досліджено та розглянуто сучасні підходи до трактування
економічної сутності необоротних активів підприємств. Здійснено аналіз щодо змін у
класифікації необоротних активів до П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності». Досліджено роль та місце необоротних активів у системі обігу капіталу
підприємств.
Ключові слова: необоротні активи, капітал, продукція, ресурсний потенціал,
фінансова звітність.
В данной статье исследованы и рассмотрены современные подходы к трактовке
экономической сущности необоротных активов предприятий. Осуществлен анализ по
изменениям в классификации необоротных активов П (С) БУ №1 «Общие требования к
финансовой отчетности». Исследована роль и место необоротных активов в системе
обращения капитала предприятий.
Ключевые слова: необоротные активы, капитал, продукция, ресурсный потенциал,
финансовая отчетность.
In this article modern approaches to the interpretation of the economic essence of nonnegotiable assets of enterprises are investigated and considered. The analysis of changes in the
classification of non-current assets has been analyzed according to Ukrainian national standard
4
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"General requirements for financial reporting". The role and place of non-negotiable assets in the
system of circulation of enterprises' capital has been studied. The place of non-negotiable assets in
the system of capital turnover of enterprises is investigated.
Key words: non-current assets, capital, products, resource potential, financial statements.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку підприємств,
необхідними та важливими чинниками для збільшення обсягу та поліпшення
якості виробленої продукції є його забезпеченість необоротними активами.
Підтримання функціонального стану, оновлення, модернізація та раціональне
використання необоротних активів мають сприяти розвитку підприємств та
підвищувати їх конкурентоспроможність. Оскільки останнім часом в Україні
відбулось погіршення фінансового становища багатьох підприємств різних
форм власності, виду діяльності та розмірів, також спостерігається і процес
повільного погіршення рівня забезпеченості необоротними активами. Таким
чином, виникає потреба у дослідженні сучасного стану забезпечення та
використання необоротних активів в процесі обороту капіталу підприємств.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Вагомий внесок з дослідження
питань щодо наявності, ефективного використання та відтворення необоротних
активів підприємств внесли роботи таких видатних українських науковців, як
Н.М. Урбана, Л.Л. Горецька, С.Ф. Голов, В.В. Сопко та інших. До зарубіжних
вчених, які зробили вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних
питань щодо необоротних активів відносять М.Р. Метьюса, Б. Нідлза,
М.Х.Б. Переру, Х. Андрексена та інших.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
Незважаючи на значну частину проблем, які пов’язані з дослідженням ролі
необоротних активів у процесі створення матеріальних благ, в умовах
сьогодення існує нагальна проблема з використанням та відтворенням
необоротних активів та їх значенням в системі обігу капіталу підприємств, що
потребує поглибленого вивчення та вдосконалення.
Мета статті. У зв’язку із викладеним вище актуальним питанням є
з’ясування суті та ролі дефініцій «необоротні активи», «капітал», «ресурсний
потенціал», а також дослідження сучасних підходів до трактування та оцінити
наскільки це важливо у системі обороту капіталу підприємств.
Результати дослідження. В будь-який період існування необоротних
активів вони є одними з найважливіших матеріальних баз для діяльності
кожного підприємства. Згідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", з моменту набрання його чинності та
запровадженням з 2000 р. національних стандартів бухгалтерського обліку, в
Україні з’явилося широко відоме поняття «необоротні активи».
Відповідно до визначень багатьох вчених, однозначного тлумачення
терміну суті необоротних активів не існує. У зарубіжній обліковій практиці
поняття «необоротні активи» позначається різними термінами: постійні активи;
власність, споруди та обладнання; матеріальні постійні активи тощо. У
Швейцарії необоротні активи в активі балансу об’єднані в одну групу – основні
засоби; у Росії оборотні активи – це ті, які включають нематеріальні активи,
основні засоби та дохідні вкладення в матеріальні цінності; у Німеччині –
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основний капітал та фінансові активи; в Естонії – основне майно (дострокові
фінансові інвестиції, матеріальне основне і нематеріальне майно); у Єгипті –
основний (основні засоби), моральний (нематеріальні активи) та ресурсний
капітал (природні багатства) [1, с. 296-297]. У табл. 1 узагальнені визначення
поняття необоротних активів з різних джерел.
Таким чином, у результаті логіко-економічного аналізу вище викладених
визначень необоротних активів з нормативно-правових джерел, вважаємо за
найповніше визначення необоротних активів, що представлено у інтерпретації
Фонду державного майна України, в якому, окрім строку експлуатації та
класифікації, додатково враховується також і право на володіння та
користування необоротними активами.
Слід відмітити, що однією з теорій походження поділу активів на
оборотні та необоротні (основні) є поділ історично видатним економістом –
Карлом Марксом, а на думку М.В. Півторака застосування терміну «необоротні
активи» є досить коректним щодо тих об’єктів, які він об’єднує. Наприклад,
автор підкреслює, що єдиним активом, який не є оборотним, є земля.
Таблиця 1
Економічна сутність необоротних активів у вітчизняній нормативноправовій документації
Джерело
П(С)БО №1
«Загальні вимоги
до фінансової
звітності» [8]

Визначення
Необоротні активи – це всі активи, що є
необоротними

Правління
Національного
банку України [5]

Необоротні активи – це основні засоби та
нематеріальні активи

Федерація
Професійних
спілок України
[3]

Необоротні активи – це матеріальні та
нематеріальні ресурси , які є на балансі ФПУ
та надані в розпорядження структурним
підрозділам для їх експлуатації, строк
корисної експлуатації яких , як очікується,
становить більше року
Необоротні активи – це всі активи, що є
необоротними

Міністерство
економіки
України [6]
Фонд державного
майна України [7]
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Необоротні активи - це матеріальні та
нематеріальні ресурси, які закріплюються за
підприємством на праві господарського
відання чи праві оперативного управління і
забезпечують провадження його основної
діяльності та строк корисної експлуатації яких
становить більше одного року або
операційного циклу, якщо він більший ніж
один рік

Висновок
Автори вважають, що таке
визначення не конкретизує
склад необоротних активів, а
тільки зводиться до їх
ідентифікації за строком
експлуатації
Це визначення зводиться до
поділу необоротних
матеріальних активів на
матеріальні та нематеріальні і
можуть бути використані для
підприємств різних галузей
Це визначення розкриває
економічну сутність
необоротних активів через їх
класифікацію і строк корисного
використання
Дублювання з П(С)БО №1
«Загальні вимоги до фінансової
звітності»
Це визначення найповніше
розкриває суть необоротних
активів, бо вказує необхідність
права володіння або
користування необоротними
активами суб’єктів
господарської діяльності
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Тому він пропонує поділити активи на основні та оборотні, а це і
відповідає класичному принципу поділу капіталу [4,с. 6]. Звідси можна зробити
висновок, що наразі є необхідним узгодження нормативних актів України й
уведення загальноприйнятого тлумачення терміну необоротні активи, що
повністю розкривало б його зміст. Відповідно до того, що склад нематеріальних
активів досить різноманітний, існує загальна економічна класифікація
нематеріальних активів (рис. 1).
Необоротні активи
за галузевою
належністю
закладів
освіти
закладів
науки

за матеріально- за функціональним за ступенем
речовою
призначенням
використання
формою
діючі
основні
матеріальні

допоміжні

за належністю
власні

недіючі

орендовані

ті, що перебувають у записі

нематеріальні

закладів охорони здоров’я
закладів культури
закладів фізичної культури

Рис.1. Класифікація необоротних активів
До складу необоротних активів в бухгалтерському обліку включають:
основні засоби (ОЗ); інші необоротні матеріальні активи (ІНМА); довгострокові
біологічні активи; нематеріальні активи; довготермінові фінансові інвестиції;
довготермінову дебіторську заборгованість; відстрочені податкові активи та
гудвіл [1]. Необоротні активи знаходяться в постійному русі, а їх результатом є
продукція, тому через амортизаційні відрахування частина вартості
необоротних активів переходить на новостворену продукцію, таким чином,
необоротні активи перебувають у процесі обігу капіталу підприємств (рис. 2).
Вартість необоротних
активів
Амортизаційні відрахування

Продукція

Процес виробництва із
використанням ресурсів

Гроші

Реалізація продукції

Розподіл

Розподіл прибутку, де
частина коштів
направляється на
відтворення
необоротних активів

Рис. 2. Необоротні активи у системі обігу капіталу підприємств
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За призначенням та економічним змістом необоротні активи відносять до
господарських засобів підприємства, що змінюються під впливом діяльності
людини у процесі створення продукції, виконання робіт чи надання послуг.
Тому в процесі господарського обігу та ринкової діяльності підприємств
необоротні активи використовують як ресурсний потенціал для створення
продукції, де частина їх вартості переходить на новостворену продукцію у
вигляді амортизаційних відрахувань. Отриманий прибуток від реалізації
продукції підлягає розподілу, а ця частина коштів направляється на відтворення
необоротних засобів. Таким чином, найбільш повним є підхід до визначення
сутності необоротних активів [7, с. 6], у якому саме такі активи слід називати
основними, і цей підхід буде повністю відповідати класичному принципу
поділу капіталу.
Відповідно до викладеного, слід також зробити наголос на тому, що від
належного рівня управління необоротними активами, вчасного їх ремонту,
оновлення та модернізації залежить рівень конкурентоспроможності кожної
бізнес-одиниці окремо та національного ринку у цілому. Саме достатній рівень
забезпеченості сучасними необоротними активами має стати фундаментом
розвитку багатьох товаровиробників та базисом виходу із кризового становища
національної економіки України.
Висновки та пропозиції. У статті було з’ясовано сутність дефініції
«необоротні активи» та у результаті логіко-економічного аналізу було
встановлено, що однозначного тлумачення терміну не існує. Оскільки
необоротні активи знаходяться у постійному русі, є такими, що повністю
задіяні у виробничому процесі, а результатом їх використання є продукція,
тому вкрай потрібно уточнення офіційного визначення необоротних активів з
метою розкриття їх економічної суті, ролі та значення в процесі обігу капіталу
підприємств. Тому наразі є необхідним введення на нормативному рівні у
наукове та практичне використання єдиного загальноприйнятого терміну
«необоротні активи», що повністю буде розкривати його зміст та скасує
неоднозначності у розумінні.
1.

2.
3.
4.

5.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
THEORETICAL BASIS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT BY ENTERPRISE
У статті на підставі узагальнення і критичного аналізу теоретичних знань з
управління підприємницькими структурами в умовах кризи обґрунтовуються концептуальні
положення антикризового управління підприємством з огляду на невизначеність сучасного
бізнес-середовища. Наводиться авторська точка зору відносно сутності та змістовності
поняття «система антикризового управління підприємством», та її складових елементів.
Запропонована референтна модель системи антикризового управління підприємством, яка
дозволить забезпечити не лише ефективність її формування і функціонування, але й
інтеграцію та оперативну взаємодію елементів цієї системи із системою управління
підприємством в цілому.
Ключові слова: кризові явища, підприємство, антикризове управління, система,
елементи, модель.
В статье на основании обобщения и критического анализа теоретических знаний по
управлению предпринимательскими структурами в условиях кризиса обосновываются
концептуальные положения антикризисного управления предприятием с учетом
неопределенности современной бизнес-среды. Приводится авторская точка зрения
относительно сущности и содержания понятия «система антикризисного управления
предприятием», и ее составных элементов. Предложена референтная модель системы
антикризисного управления предприятием, которая позволит обеспечить не только
10
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эффективность ее формирования и функционирования, но и интеграцию и оперативное
взаимодействие элементов этой системы с системой управления предприятием в целом.
Ключевые слова: кризисные явления, предприятие, антикризисное управление,
система, элементы, модель.
In the article, based on the generalization and critical analysis of theoretical knowledge on
the business structures management in the crisis conditions, the conceptual principles of the
enterprise anti-crisis management are grounded in view of the modern business environment
uncertainty. The author's point relatively the essence and content of the concept "system of the
enterprise anti-crisis management" and its components is presented. The reference model of the
enterprise anti-crisis management system is proposed, which will allow not only the efficiency of its
formation and functioning, but also the integration and operational interaction of this system’s
elements with the enterprise management system as a whole.
Key words: crisis displays, enterprise, anti-crisis management, system, elements, model.

Постановка проблеми. Пріоритетним індикатором реалізації Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020» у високо конкурентному світовому просторі є
досягнення Україною гідного місця серед перших 30 позицій у рейтингу
Світового банку «Doing Business». Наразі в світовому співтоваристві рейтингові
позиції нашої держави є хиткими, що засвідчується узагальнюючими
характеристиками свободи ведення бізнесу (76 місце з 190 країн за даними Easy
of Doing Business у 2017 році), конкурентоспроможності (81 місце з 137 країн за
даними The Global Competitiveness Index (WEF) у 2017 році), інновацій (50
місце з 127 країн за даними The Global Innovation Index у 2017 році),
економічної свободи (166 місце з 180 країн за даними Index of Economy
Freedom у 2016 році), процвітання (107 місце з 149 країн за даними The legatum
prosperity Іndex у 2016 році) та податкового навантаження (84 місце з 190країн
за даними Paying taxes ranking у 2016 році) [1]. Дана ситуація обумовлена
численними внутрішніми та зовнішніми викликами (триваюча військова
агресія, масштабне переміщення населення і пов’язані з цим проблеми,
поглиблення і розширення негативних тенденцій в економіці, низький рівень
довіри до системи державного управління, гостра політична конкуренція,
висока корупція, слабка фінансова дисципліна, незадовільна інвестиційна
привабливість, надмірне боргове навантаження, заморожування соціальних
стандартів, навантаження на бюджет та ін.), що обмежують потенціал
України у світовому бізнес-просторі, та через трансмісію глобальних
фінансово-економічних криз підсилюють негативні наслідки системних
протиріч в національній економіці. З огляду на це вкрай важливим є пошук
дієвих заходів протидії кризовим явищам на різних рівнях інституційного
управління. Особливого значення питання попередження та подолання кризи
набувають в контексті підвищення ефективності управління сталим розвитком
підприємств. Зазначене підтверджує доцільність обґрунтування теоретичного
базису антикризового управління підприємством, що забезпечить формування
ефективної системи антикризового управління, яка надасть можливість
своєчасно вирішувати існуючі проблеми із запобігання (або пом’якшення) та
подолання руйнівного впливу кризових явищ задля забезпечення сталого
економічного розвитку підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання антикризового
управління підприємством є предметом пильної уваги світової наукової
спільноти. Вагомий внесок у розвиток теоретичних, організаційних та
методологічних засад антикризового управління підприємством внесли такі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Е. Альтман, І.А. Бланк, В.О. Василенко,
О.Є. Гудзь, Г. Даулінг, Х. Едісон, В.В. Коваленко, С. Крейтмер, Л.О. Лігоненко,
О.О.Непочатенко, С. Пірсон, М.В. Суганяка, О.О. Терещенко, Е.А. Уткін,
В.І. Фучеджи, Р. Хіт, І.І. Циглик, А.Д. Чернявський, Т.С.Шабатура та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри
ґрунтовне дослідження науковцями широкого спектру проблем антикризового
управління підприємством (зокрема своєчасного розпізнавання кризових
ситуацій, запобігання кризі, функціонування підприємств в кризовому стані,
виходу з кризи з найменшими втратами та подолання наслідків кризи,
методичного та організаційного забезпечення антикризового управління тощо),
на жаль методологічно не сформованими та теоретично не однозначними
залишаються наукові погляди на його сутність та відповідно – на складові
системи антикризового управління підприємством в умовах невизначеності
сучасного бізнес-середовища та посилення негативного впливу глобалізаційних
процесів на мікрорівні.
Метою статті є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних
рекомендацій з формування системи антикризового управління підприємством,
адекватної викликам сучасного бізнес-середовища.
Результати дослідження. Антикризове управління, як правило,
орієнтовано на профілактику та нейтралізацію кризових явищ задля
забезпечення ефективного функціонування підприємницьких структур, і з
огляду на нинішні умови потребує наукового обґрунтування концепції
формування системи антикризового управління підприємством шляхом
уточнення
сутності
категорії
«система
антикризового
управління
підприємством», визначення складових елементів цієї системи та їх взаємодії з
метою усунення тимчасових економічних ускладнень на підприємстві,
своєчасного подолання симптомів кризового стану та створення відповідних
передумов для забезпечення відновлення життєздатності, прибуткового
функціонування та сталого економічного розвитку господарюючого суб’єкта.
Дослідження сучасної термінології (табл. 1) виявило, що антикризове
управління підприємством трактується як:
– сукупність заходів, спрямованих на попередження негативних явищ,
виходу підприємства з кризи та забезпечення його фінансового оздоровлення і
стійкого положення за динамічності ринкового середовища [2, с. 280; 3, с. 155;
4];
– цілеспрямований
безперервний процес, що орієнтований на
діагностику, запобігання та усунення кризових явищ з метою забезпечення
безперервної діяльності підприємства на всіх стадіях його розвитку [5, с. 119; 6,
с. 94; 7; 8 с.34; 9 с.34];
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Таблиця 1
Визначення поняття «антикризове управління» різними науковцями
Автор
Визначення
Сукупність заходів попередження кризи, виходу з кризового стану та фінансового оздоровлення
підприємства
розроблення і реалізація заходів, які спрямовані на попередження виникнення
Ладунка І.С.
негативних явищ, які приводять до кризового стану підприємства, забезпечення
Андрюшина О.І.
його фінансової стійкості і стійкого положення на ринку за різних змін
[2, с. 280]
економічного середовища
сукупність
заходів,
спрямованих
на
досягнення
чи
відновлення
Довгань Д. А.
платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності
[3, с. 155]
підприємства, здатних вивести підприємство з кризи та сприяти його фінансовому
оздоровленню
об’єктивне виявлення причин кризи, виду, стадії та закономірностей її протікання,
Кузнєцов Э.С. [4]
можливих сценаріїв розвитку, інструментів виходу з неї та недопущення
наступних кризових явищ
Процес діагностики загрози кризового стану та подолання негативних його наслідків
безперервний процес, невід’ємний елемент загальної системи управління
підприємством, що здійснюється в умовах обмеженості часу й ресурсів, і
Гринько Т.В.
спрямований на запобігання та усунення несприятливих для діяльності
[5, с. 119]
підприємств явищ, а також створення умов стабільного функціонування й
розвитку за будь-яких економічних, політичних та соціальних обставин
Біломістна І.І.
система принципів та методів управління підприємством, спрямованих на
[6, с. 94],
проведення діагностики загрози банкрутства, в разі настання виведення
Карачина Н.П.,
підприємства з кризи та її подолання з метою забезпечення безперервної
Савіцька О.О. [7]
діяльності підприємства на всіх стадіях його розвитку
цілеспрямований та постійний процес, орієнтований на розроблення та реалізацію
управлінських дій превентивного або реактивного характеру, при яких
виникнення певного кризового явища, випереджається формуванням системою
Жилякова О.В.
[8 с.34]
адекватних йому антикризових заходів, спрямованих на забезпечення
безперервного розвитку підприємства шляхом підтримки балансу між станом
зовнішнього середовища і параметрами життєдіяльності підприємства
невід’ємний елемент загальної системи управління підприємством, що являє
собою систематичний процес, спрямований на діагностику, запобігання та
Дробишева О.О.
усунення кризових явищ і їх причин за допомогою всього потенціалу сучасного
[9 с.34]
менеджменту з метою забезпечення безперервного функціонування та розвитку
підприємства.
Система управління із запобігання і подолання кризових явищ, оздоровлення та відновлення стабільного
розвитку підприємства
сукупність елементів, узгоджена взаємодія яких сприяє подоланню кризових
Гудзь О.Є.,
явищ, виявленню ознак їх прояву та відновленню стабільного функціонування
Старинець О.Г.
підприємства під впливом несприятливих чинників ринкового та внутрішнього
[10, с. 15]
середовища
система управління, що спрямована насамперед на раннє виявлення протиріч
підприємства з зовнішнім середовищем або у його внутрішньому середовищі з
огляду на окремі бізнес-процеси підприємства з метою запобігання кризовим
Мельниченко О.О.
явищам на підприємстві; при виникненні імовірності настання кризового стану –
[11, с. 159]
на переорганізацію виконання окремих бізнес-процесів відповідно до поточних
умов господарювання; при виникненні кризового стану – на розробку механізму
виходу з кризи, що передбачатиме здійснення відповідних інструментів та
процедур та глибоке переосмислення принципів діяльності підприємства.
система управління, яка має комплексний характер та спрямована на запобігання
Романяк Г.М.
кризовим явищам і виявлення причин кризи, виду, стадії та закономірностей її
[12, с. 238]
перебігу, можливих сценаріїв розвитку, інструментів для її подолання з метою
подальшого функціонування підприємства

– система управління, спрямована на своєчасне виявлення, запобігання і
подолання кризових явищ, відновлення життєздатності та забезпечення
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стабільного розвитку підприємства за несприятливих умов ринкового та
внутрішнього середовища [10, с. 15; 11, с. 159; 12, с. 238].

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Об’єкт

Господарська діяльність підприємства в умовах невизначеності
бізнес-середовища

Предмет

Сукупність процесів формування та
антикризового управління підприємством

реалізації

Суб’єкт

Особи, що забезпечують реалізацію процесу
управління підприємством

заходів

антикризового

Мета

Вчасне виявлення симптомів кризового стану, що сприяє
запобіганню, нейтралізації та вдалому подоланню наслідків їх
руйнівного впливу, і забезпечує реалізацію адекватних заходів
профілактики та виходу підприємства з кризи, відновлення і
покращення параметрів фінансової стійкості та ефективності
господарської діяльності у нестабільному бізнес-середовищі
задля отримання нових конкурентних переваг та можливості
сталого розвитку

Завдання

– постійний моніторинг бізнес-середовища (зовнішнього
та внутрішнього) функціонування підприємства;
– ідентифікація потенційних ризиків господарської
діяльності підприємства;
– діагностика кризових явищ на підприємстві;
– обґрунтування ефективних способів, інструментів,
методів і технологій усунення причин розвитку кризи на
підприємстві з огляду на їх перебіг та динамічність бізнессередовища;
– розробка економічно та науково обґрунтованого
комплексу заходів, спрямованих на подолання кризових
явищ, адекватних їх масштабам та специфіки господарської
діяльності підприємства;
– забезпечення планомірного здійснення антикризових
заходів на підприємстві та контролю за своєчасністю їх
реалізації;
– оцінка ефективності впроваджених заходів та дій
управлінського персоналу з антикризового управління
підприємством

Принципи

Системні
(об’єктивність,
комплексність,
законність,
ефективність, оптимальність, координованість) та специфічні
(науковість,
цільова
спрямованість,
безперервність,
своєчасність,
інтегрованість,
раціональність,
єдність,
емерджентність)

Функції
Процес

організаційна

захисна

стабілізаційна

Діяльність, спрямована на усунення тимчасових економічних
ускладнень на підприємстві, своєчасне подолання симптомів
кризового стану та створення відповідних передумов для
забезпечення
відновлення
життєздатності,
прибуткового
функціонування та сталого економічного розвитку підприємства
Нормативноправове
забезпечення

Інформаційне
забезпечення

Методичне
забезпечення

Технічне і
програмне
забезпечення

Рис. 1. Референтна модель системи антикризового управління
підприємством
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В контексті цільового спрямування даного наукового дослідження та з
огляду на те, що «система – це сукупність елементів (частин), що утворюють
єдине ціле та взаємодіють один з одним та навколишнім середовищем», а
«процес управління – реальне життя системи» [13], під системою
антикризового управління підприємством пропонуємо розуміти сукупність
взаємопов’язаних елементів, що забезпечують цілеспрямовану реалізацію
управлінських процедур, спрямованих на своєчасне виявлення кризових явищ,
запобігання та подолання наслідків їх руйнівного впливу, відновлення
фінансових параметрів ефективного функціонування та забезпечення сталого
економічного розвитку підприємства в динамічному бізнес-середовищі.
Основними
елементами
системи
антикризового
управління
підприємством, на наше переконання, є об’єкт, суб’єкт, предмет, мета,
завдання, принципи, функції та процес управління (рис 1).
У межах системи антикризового управління підприємством об'єктом
управління виступає господарська діяльність підприємства в умовах
невизначеності бізнес-середовища, предметом – сукупність процесів
формування та реалізації антикризових заходів задля досягнення бажаних
параметрів розвитку та підвищення ефективності господарської діяльності
підприємства, суб'єктом – особи, що задіяні в управлінському процесі, а саме
спеціальна група людей, яка за допомогою різних форм і методів управління
забезпечує реалізацію комплексу антикризових заходів на всіх етапах
життєвого циклу підприємства.
За основну мету системи антикризового управління підприємством нами
визначено вчасне виявлення симптомів кризового стану, що сприяє
запобіганню, нейтралізації та вдалому подоланню наслідків їх руйнівного
впливу, і забезпечує реалізацію адекватних заходів профілактики та виходу
підприємства з кризи, відновлення і покращення параметрів фінансової
стійкості та ефективності господарської діяльності у нестабільному бізнессередовищі задля отримання нових конкурентних переваг та можливості
сталого розвитку.
Досягнення визначеної мети можливо на підставі виконання основних
завдань системи антикризового управління підприємством:
- постійний моніторинг бізнес-середовища (зовнішнього та внутрішнього)
задля виявлення загроз ефективного функціонування підприємства;
– ідентифікація
потенційних
ризиків
господарської
діяльності
підприємства (виявлення причин кризи, виду, стадії та закономірностей її
перебігу);
– діагностика кризових явищ на підприємстві (аналіз діяльності
підприємства, оцінка ймовірних ознак кризового стану, прогнозування
можливості відновлення до кризового стану та його покращення);
– обґрунтування ефективних способів, інструментів, методів і технологій
усунення причин розвитку кризи на підприємстві з огляду на їх перебіг та
динамічність бізнес-середовища підприємства;
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– розробка економічно та науково обґрунтованого комплексу заходів,
спрямованих на подолання кризових явищ, адекватних їх масштабам та
специфіки господарської діяльності підприємства;
– забезпечення планомірного здійснення антикризових заходів на
підприємстві та контролю за своєчасністю їх реалізації;
– оцінка ефективності впроваджених заходів та дій управлінського
персоналу з антикризового управління підприємством.
Задля досягнення мети і вирішення основних завдань системи
антикризового управління підприємством функціональні дії управлінського
персоналу мають бути спрямовані на розроблення і реалізацію дієвих
управлінських рішень із запобігання та подолання кризових явищ, які
ґрунтуються на науково обґрунтованих принципах, методах і правилах, що
виражають гнучкість і сприятливість до динамічних змін бізнес-середовища та
інтегрованість із загальною системою управління задля забезпечення
організаційної взаємодії всіх елементів системи. Вважаємо, що комплекс цих
принципів має поєднувати системні і специфічні принципи в контексті системи
антикризового управління підприємством. До системних принципів нами
віднесено
об’єктивність,
комплексність,
законність,
ефективність,
оптимальність та координованість, а до специфічних – науковість, цільову
спрямованість, безперервність, своєчасність, інтегрованість, раціональність,
єдність та емерджентність.
Беручи до уваги той факт, що антикризове управління є складовою
системи управління підприємством, і враховуючи думки окремих науковців
[10, с.16], що пропонують розглядати функції, які виконують суб’єкти
антикризового управління з позиції формування певних правил, якими має
керуватися менеджмент підприємства в процесі реалізації антикризових заходів
задля превенції настання кризових процесів, усунення дестабілізаційних
чинників і досягнення стабільного функціонування підприємств, вважаємо, що
системі антикризового управління підприємством притаманні всі основні
функції сучасної системи управління, а саме – функції, що становлять зміст
управління
(планування,
організація,
регулювання,
мотивування,
розпорядження, узгодження) та функції інформаційного забезпечення
підтримки управління (облік, аналіз, контроль), а також специфічні, властиві
лише цій системі. До таких нами віднесена організаційна, захисна та
стабілізаційна.
Особливе місце в системі антикризового управління підприємством
посідає безпосередньо процес управління, оскільки саме він забезпечує
функціонування і динаміку цієї системи через взаємодію усіх її елементів та
функціональний вплив суб’єкта на об’єкт, що здійснюється поетапно шляхом
реалізації певних функцій та застосування відповідних методів і принципів
задля досягнення поставлених цілей управління. Основними етапами процесу
антикризового управління є постановка проблеми, розробка управлінського
рішення, його реалізація та контроль своєчасності виконання антикризових
заходів. Слід зазначити, що результативність процесу антикризового
управління визначається належним організаційним, нормативно-правовим,
16
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інформаційним, методичним, технічним і програмним забезпеченням, і
здебільшого залежить від компетентності дій управлінського персоналу щодо
розробки і реалізації дієвих заходів, результат застосування яких сприятиме
виходу підприємства з кризового стану, відновлення його ефективної
діяльності та недопущення виникнення кризових ситуацій в майбутньому.
Достатність, швидкість та економічність отримання позитивного ефекту від
антикризових заходів свідчать про досягнення цілей управління та
ефективність всієї системи антикризового управління підприємством.
Вищезазначені елементи системи антикризового управління мають
визначатись виходячи з конкретних умов бізнес-середовища, потреб та цілей
управління сучасним підприємством в умовах невизначеності, і є підґрунтям,
що забезпечує ефективність її формування.
Висновки. Система антикризового управління є складовою системи
управління сучасним підприємством і визначається нами як сукупність
взаємопов’язаних елементів, що забезпечують цілеспрямовану реалізацію
управлінських процедур, спрямованих на своєчасне виявлення кризових явищ,
запобігання та подолання наслідків їх руйнівного впливу, відновлення
фінансових параметрів ефективного функціонування та забезпечення сталого
економічного розвитку підприємства в динамічному бізнес-середовищі.
Запропонована референтна модель системи антикризового управління
відображає єдність всіх елементів системи, що дозволяє забезпечити
ефективність її формування і функціонування. Крім того вона має теоретичну
та практичну цінність для забезпечення інтеграції та оперативної взаємодії
елементів цієї системи із системою управління підприємством в цілому.
Перспективні напрями подальших наукових досліджень означеної
проблематики полягають в розробці функціональної моделі, яка структурує
процес антикризового управління, і в режимі реального часу забезпечує
здійснення контролю та коригування управлінських дій щодо своєчасного
виявлення, запобігання і подолання кризових явищ, відновлення життєздатності
та забезпечення бажаних орієнтирів розвитку підприємства в сучасних умовах
господарювання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
SOME FEATURES OF ECONOMIC EFFICIENCY ESTIMATION FOR THE
INVESTMENT PROJECTS WHICH DIRECTED TO IMPROVE THE
QUALITY OF METAL-PRODUCTS
В статті розглянуті питання оцінки економічної ефективності інвестицій, які
дозволяють підвищити якість металопродукції. На основі аналізу науково-методичних
джерел запропоновано використання критерію порівняльної економічної ефективності,
який дозволяє врахувати окремі додаткові ефекти при використанні металопродукції
підвищеної якості (загальнодержавну економію часу при використанні коліс підвищеної
якості та ін). Наведено результати оцінки економічної ефективності на прикладі
підприємства з виробництва залізничних коліс.
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Ключові слова: економічна ефективність, критерій, порівняльна ефективність,
залізничні колеса, нормативна ефективність.
В статье рассмотрены вопросы оценки экономической эффективности инвестиций,
которые позволяют повысить качество металлопродукции. На основе анализа научнометодических источников предложено использование критерия сравнительной
экономической эффективности, который позволяет учесть отдельные дополнительные
эффекты
при
использовании
металлопродукции
повышенного
качества
(общегосударственную экономию времени при использовании колес повышенного качества и
др.) Приведены результаты оценки экономической эффективности на примере предприятия
по производству железнодорожных колес.
Ключевые слова: экономическая эффективность, критерий, сравнительная
эффективность, железнодорожные колеса, нормативная эффективность.
In the article are considered the questions of an economic efficiency estimation for the
investment, which allow to raise quality of metal products. On the basis of the analysis of scientific
and methodological sources, the use of the criterion of comparative economic efficiency is
suggested. It will allows to take into account individual additional effects when using high-quality
metal products (economy of the time when using wheels of increased quality, etc.) The results of an
economic efficiency evaluation for the example of an enterprise for the production of railway
wheels .
Key words: economic efficiency, criteria, comparative efficiency, railway wheels, normative
efficiency.

Постановка
проблеми.
Сучасні
умови
господарювання
характеризуються певним «диктатом» споживача. Дійсно, в умовах високої
конкуренції боротьба за свого споживача торкнулась не лише виробників
товарів споживчого ринку, але й виробників промислової продукції. В таких
умовах поліпшення її якості є запорукою успіху в конкурентній боротьбі.
Продукція,
яка
характеризується
підвищеними
споживчими
властивостями або поліпшеними ознаками, сприяє збільшенню ефективності
суспільного виробництва. Якщо ж цю тезу розглядати стосовно продукції, яка
дає можливість задовольнити базові потреби споживача, (наприклад, потреба в
особистій безпеці при користуванні залізничним транспортом), то підвищення
якості цієї продукції стає першочерговим завданням для виробника.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорії і практиці питань
підвищення ефективності роботи підприємств (в тому числі і металургійних)
присвячено праці численних вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема:
Г. Александера, Дж. Бейлі, В. Берне, З. Боді, Е. Хелферта, У. Шарпа., І.А.
Бланка, Л.М. Борща, В.В. Вітлинського, О.С. Галушко, К.Ф. Ковальчука, М.Г.
Чумаченко та ін. У роботах відомих українських вчених-економістів Аптекаря
С.С., Беня Т.Г. та ін. [1-5] сформульовані основні методичні положення
розрахунку економічного ефекту, його складових. У той же час, деякі питання
(наприклад, можливості використання приведених витрат при оцінці заходів
щодо підвищення якості) залишаються дискусійними.
Відокремлення невирішених раніше часток загальної проблеми. У
багатьох роботах згаданих авторів запропоновано оцінку економічної
ефективності виконувати шляхом визначення показників загальної
(абсолютної) і порівняльної ефективності інвестицій. Методичні аспекти оцінки
економічної ефективності є загальновідомими. В той же час, враховуючи деякі
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 12

21

особливі моменти, наприклад, можливість врахування крім економічного
ефекту, ще й соціальний, ці підходи набувають деякої невизначеності.
Мета статті. З огляду на вище означене та враховуючи особливості
об’єкта дослідження (продукція металургійних підприємств), метою статті є
обґрунтування можливості використання критерію приведених витрат при
оцінці ефективності заходів щодо підвищення якості металопродукції.
Викладення
основного
матеріалу
дослідження.
Абсолютна
ефективність капітальних вкладень відображає загальну величину їх віддачі
(результативності) на тому чи іншому підприємстві. Порівняльна ефективність
капітальних вкладень визначається тоді, коли порівнюються кілька
інвестиційних проектів (варіантів вирішення господарського завдання). [2, с.
43; 4, с.15] Цей показник характеризує переваги (економічні, соціальні та інші)
одного проекту над іншими.
Методика визначення ефективності капітальних вкладень дозволяє
відібрати кращі проекти (варіанти) за мінімальною величиною наведених
витрат і визначити загальну ефективність здійснюваного проекту шляхом
обчислення очікуваного (фактичного) коефіцієнта прибутковості інвестування.
Розглянемо це питання на прикладі українського металургійного
підприємства, яке виготовляє залізничні колеса.
Україна має одну з найбільш розвинених в Європі мережу залізниць,
експлуатаційна довжина яких складає близько 22 тис. Км. За обсягами
вантажних перевезень залізниці України займають 4 місце на Євразійському
континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії, Індії. Завантаженість
українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) в 3-5 разів перевищує
відповідний показник розвинених європейських країн. Залізничний транспорт і
інфраструктура - базова галузь економіки України, найважливіший елемент
транспортної системи. Саме на них припадає 85,1% вантажообігу (без
урахування трубопровідного транспорту) та 54,5% пасажирообороту. [6]
Таким чином, можна констатувати той факт, що питання оцінки
економічної ефективності виробництва коліс підвищеної якості, є актуальним.
Існують думки про наявність певних недоліків загальновідомої згаданої
методики приведених витрат, а саме: її застосування істотно ускладнює, або,
навіть, унеможливлює об'єктивну оцінку доцільності капіталовкладень в
умовах розвинених ринкових відносин. Пояснюється ця теза тим, що методика,
зокрема, спирається на показник приведених витрат, в розрахунках якого
присутній показник нормативної ефективності капіталовкладень Ен.
Зупинимося на визначенні коефіцієнта Ен. Дійсно, нормативного
значення цього показника, диференційованого по галузях, в Україні поки що не
існує. В ринкових умовах кожне підприємство самостійно, з урахуванням свого
фінансового стану, вибирає для себе рівень цього показника. В цілому рівень
коефіцієнта можна порівняти з рентабельністю виробничих фондів. Тому, цей
недолік методики наведених витрат, на наш погляд, не заважає її використанню
при оцінці ефективності продукції підвищеної якості.
Звернемося тепер до тих особливостей даного прикладу - виробництву
залізничних коліс підвищеної якості. Відомо, що залізничні колеса є важливим
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елементом рухомого складу локомотивів та вагонів. Термін служби коліс
регламентується зносом і ремонтопридатністю, тобто він значно менше, ніж у
локомотива або вагона. У зв'язку з цим, основними вимогами, що
пред'являються до колісної стали, є одночасне підвищення її надійності і
довговічності. Крім того, важливими вимогами є збільшення продуктивності
(навантаження на вісь), підвищення технологічності виготовлення колісних пар
на машинобудівних і ремонтних заводах.
Загальновідома така формула визначення економічної ефективності Е
підвищення якості коліс при підвищенні їх стійкості:
Е  В1  К ст  В2
(1)
де В1 та В2 - приведені витрати на виробництво одного колеса,
звичайного і підвищеного якості відповідно, грн.;
К ст - коефіцієнт збільшення зносостійкості колеса нової якості, частки од.
В результаті застосування коліс підвищеної якості для локомотивів і
вагонів підвищується швидкість руху пасажирських і вантажних потягів,
продуктивність вантажних вагонів за рахунок збільшення навантажень на вісь.
При збільшенні швидкості пасажирських складів відбувається вивільнення
значної кількості пасажиро - годин, частина з яких може бути використана для
продуктивної праці, відпочинку, освіти і т.д. Тому збільшення швидкості
можна розглядати як загальнодержавну економію часу працівників в
грошовому вираженні в розрахунку на одну вісь рухомого складу. Збільшення
швидкості пасажирських перевезень призводить також до зменшення парку
рухомого складу, часу роботи штату, обслуговуючого пасажирські потяги, і ін.
Таким чином, спостерігається зниження експлуатаційних витрат на транспорті.
Крім того, підвищення швидкості руху сприяє прояву таких соціальних ефектів,
як безпека, комфортабельність, які є неодмінною умовою впровадження
високошвидкісного руху. Отже, ефект підвищення швидкості пасажирських
перевезень реалізується не тільки за рахунок економічних, а й соціальних
факторів.
Не зупиняючись на загальновідомих підходах до оцінки порівняльної
економічної ефективності, нижче наведемо результати визначення суми ефекту
від застосування залізничних коліс підвищеної якості у споживача на прикладі
Української залізниці.
У розрахунках значення нормативного коефіцієнта ефективності було
прийнято на рівні середньогалузевої рентабельності капіталу. Ефект враховує
збільшення терміну експлуатації, надійності колеса. Якщо колісна пара
формується на машинобудівному заводі, то ефект у споживача враховує
приведені витрати на виробництво коліс з металу звичайного і підвищеного
якості (відповідно, коефіцієнт зростання продуктивності одиниці рухомого
складу в розрахунку на одну вісь, коефіцієнт зміни терміну служби, зміна
річних поточних і капітальних витрат в сфері експлуатації при застосуванні
коліс підвищеної якості).
За результатами виконаних розрахунків наводимо висновки, що колеса
підвищеної якості дозволяють знизити поточні витрати на формування колісної
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пари на 21%, експлуатаційні витрати на обточування однієї колісної пари на
9%. При обточуванні скорочується термін проведення операції приблизно на 1
годину і кількість самих обточувань за весь період експлуатації коліс з 4 до 3.
Колеса підвищеної якості дають також можливість знизити капітальні
витрати на обробку колісної пари, знизити трудомісткість роботи. В результаті
виконаних розрахунків також отримані висновки про те, що середньорічна
продуктивність вагона при використанні коліс підвищеної якості збільшується
у 1,18 разів.
Висновки та пропозиції. Наведені результати розрахунків економічного
ефекту при споживанні коліс підвищеної якості свідчать про те, що він має як
економічну природу, так і соціальні та загальнодержавні складові. Врахування
цих ефектів можливе за умови використання критерію приведених витрат.
Важливою характеристикою є нормативна (бажана) ефективність, визначення
якою може стати предметом подальших досліджень.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНАЛІЗУ РІВНЯ ПРОНИКНЕННЯ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА УРОВНЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ
THEORY AND PRACTICE OF ANALYSIS OF THE PENETRATION LEVEL
OF INSURANCE LIFE IN UKRAINE
В статті запропоновано використовувати показник рівня проникнення для
характеристики позиціонування страхування життя. Рекомендовано його досліджувати на
мікро-, мезо- та макрорівнях. За мікрорівень для страхування життя визначено страховий
ринок, за мезорівень – ринок небанківських фінансових послуг, а за макрорівень – економіку в
цілому. Розроблено методику розрахунку рівня проникнення страхування життя. Проведено
аналіз рівня проникнення страхування життя та обґрунтовано позитивні тенденції у
розвитку страхування життя, що характеризуються динамікою його позиціонування на
різних рівнях.
Ключові слова: страхування життя, рівень проникнення, мікро-, мезо-, макрорівень,
страховий ринок, ринок небанківських фінансових послуг, економіка, валовий внутрішній
продукт.
В статье предложено использовать показатель уровня проникновения для
характеристики позиционирования страхования жизни. Рекомендуется его исследовать на
микро-, мэзо- и макроуровнях. По микроуровень для страхования жизни определен
страховой рынок, по мэзоуровень - рынок небанковских финансовых услуг, а за макроуровень
- экономику в целом. Разработана методика расчета уровня проникновения страхования
жизни. Проведен анализ уровня проникновения страхования жизни и обоснованно
положительные тенденции в развитии страхования жизни, характеризуются динамикой
его позиционирования на разных уровнях.
Ключевые слова: страхование жизни, уровень проникновения, микро-, мезо-,
макроуровень, страховой рынок, рынок небанковских финансовых услуг, экономика, валовой
внутренний продукт.
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The article proposes to use the penetration rate indicator for the characterization of life
insurance positioning. Recommended to investigate it at micro-, meso- and macrolevels. The microlevel for life insurance defined as insurance market, the meso level – as market for non-banking
financial services, and for the macro level - economy as a whole.Developed methodology
for the calculating the level of penetration of life insurance. Analyzed the level of penetration of life
insurance and made reasonable ground of positive trends in the development of life insurance,
characterized by the dynamics of its positioning at different levels.
Key words: life insurance, penetration level, micro-, meso-, macrolevel, insurance market,
non-bank financial services market, economy, gross domestic product.

Постановка проблеми. Страхування життя є досить важливим
інструментом забезпечення належного рівня соціального захисту населення.
Досвід європейських країн, а також найбільш розвинених країн світу свідчить
про, що розвинений ринок страхування життя дає можливість вирішувати
соціальні проблеми. Більше того, вирішення цих проблем здійснюється спільно:
з однієї сторони – населення, яке готове приймати участь у формуванні своїх
фінансових доходів в майбутньому; з другої сторони – держава, яка зацікавлена
у передачі частини відповідальності за забезпечення належного рівня
соціального захисту на населення, тим самим зменшуючи навантаження на
державний бюджет.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз практичних аспектів
становлення страхування життя в контексті розвитку страхового ринку
досліджували Журавка О. С. та Васильчук А. Ю., Гринчишин Я. М. та
Прокопюк А. В., Городніченко Ю. В., Рудь І., Сукач О. М. та Сарана Л. А.,
Гаманкова О. О., Новіков О. та Сафонова О., Лой Ю. В.
Виявленню особливостей та закономірностей практичних аспектів
розвитку безпосередньо страхування життя присвятили свої праці Залєтов О.
М., Радецька О. О., Урбанович В. А. та Маршук Л. М., Тимченко Т., Чала Ю.
В., Ярошенко С. Л. та Куделя Л. В. та ін. Проте їх праці в основному
стосуються аналізу статистичних даних кількісних показників розвитку
страхування життя або діяльності компаній зі страхування життя. Так
практично недослідженою залишається проблематика позиціонування
страхування життя на різних ринках як з точки зору теоретичних аспектів
(визначення видів та методики обрахунку показників), так і з позицій аналізу
цих показників.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні
рівня проникнення як показника, що характеризуватиме позиціонування
страхування життя на ринку. Завдання дослідження – обґрунтувати види та
методики обрахунку рівня проникнення страхування життя, а також здійснити
його аналіз на різних ринках та рівнях.
Виклад основного матеріалу. Розвиток держави в сучасних умовах
супроводжується значною кількістю різних ризиків, які здійснюють свій
негативний вплив як на матеріальні цінності, так і супроводжують життя та
впливають на здоров’я громадян. Одним із основних дієвих механізмів протидії
негативним наслідкам реалізації певних ризиків у конкретний момент часу є.
звичайно, страхування. На сьогоднішній день, спектр послуг, що пропонується
страховими компаніями як в Україні, так і в усьому світі, є дуже широкий.
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Практично всі види ризиків страховики готові прийняти на страхування, тим
самим розділивши із потенційним страхувальником тягар наслідків від
реалізованих ризиків. Більше того, компанії зі страхування життя готові
забезпечити гарантований захист не лише здоров’я, а й формування належного
рівня капіталів у майбутньому.
Проте варто відзначити, що в різних країнах по різному відносяться до
використання страхування в своєму житті та діяльності. З метою комплексного
дослідження позиціонування страхування життя рекомендуємо застосовувати
такий показник, як рівень проникнення. Характеризуючи рівень проникнення з
наукової точки зору, можна його розглядати як відносний показник, який у
відсотковому вираженні відображає позиціонування елемента у загальному на
основі визначення його частки у загальному.
Зважаючи на роль та місце страхування життя в економічному та
соціальному житті держави, пропонуємо виокремлювати його види на
макрорівні (рівень страхового ринку), мезорівні (рівень небанківських
фінансових послуг) та макрорівень (рівень економіки в цілому) (таблиця 1).
Таблиця 1
Характеристика видів рівня проникнення страхування життя
Рівень
економіки
Мікрорівень

Мезорівень

Макрорівень

Вид показника

Механізм обрахунку

Рівень
проникнення
на страховий
ринок
Рівень
проникнення
на ринок
небанківських
фінансових
послуг
Рівень
проникнення в
економіку
країни

Аналіз проникнення страхування життя на різних рівнях дасть
можливість отримати комплексну картину не лише його розвитку як елемента
загального, а й дасть можливість своєчасно виявити певні як позитивні так і
негативні тенденції, якими може характеризуватись розвиток загального –
тобто певного ринку або економіки в цілому. Для цього необхідно здійснювати
динамічний аналіз цих показників за певний визначений період.
Дослідження проникнення страхування життя на мікрорівні дасть
можливість визначити позиціонування досліджуваного виду страхування на
страховому ринку. В даному контексті можна здійснювати порівняльний та
поелементний аналіз темпів розвитку таких складових страхового ринку як
результати діяльності компанії зі страхування життя та компанії, що
здійснюють інші види страхування ніж страхування життя.
На мезорівні страхування життя позиціонує себе на ринку небанківських
фінансових послуг поряд із компаніями, що здійснюють надання таких видів
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послуг як небанківські кредитні послуги, фінансового лізингу, факторингу,
послуги ломбардів та недержавного пенсійного забезпечення.
Характеристика просування страхування життя на макрорівні – це його
позиціонування в економіці в цілому. Одним із ключових показників, що
показує рівень економічного розвитку країни є валовий внутрішній продукт.
Тому саме частка валових премій, зібраних зі страхування життя у валовому
внутрішньому продукті, на нашу думку, і відобразить місце страхування життя
у розвитку країни, тобто наскільки суспільство готове застосовувати
страхування життя для сприяння розвитку держави.
Діюча практика розвитку страхування життя в Україні дає можливість
визначити особливості його рівня проникнення (таблиця 2).
Таблиця 2
Рівень проникнення страхування життя в Україні протягом 2010-2016 рр.,
%
Види рівнів
Мікрорівень
Мезорівень
Макрорівень

2010
3,93
5,05
0,08

2011
5,93
4,89
0,10

2012
8,41
4,86
0,13

Роки
2013
8,64
7,31
0,17

2014
8,07
2,61
0,14

2015
7,35
3,86
0,11

2016
7,84
4,46
0,12

За даними таблиці 2 видно, що рівень проникнення страхування життя в
Україні є не значним, проте спостерігається позитивна тенденція, яка
характеризується його зростанням за досліджуваний період. Так на мікрорівні
страхування життя за період із 2010 року по 2016 рік збільшило свої позиції
вдвічі (із 3,93 % до 7,84 %). На мезорівні – проникнення страхування життя
характеризувалось найбільшою амплітудою коливань. Якщо в 2010 р. його
частка на ринку небанківських фінансових послуг становила 5,05 %, то
протягом 2011-2012 рр. його позиція зменшилась до 4,86 %, потім різке
збільшення до 7,31 % у 2013 р. та ще більший спад у 2014 р. – до 2,61. З 2015
року страхування життя характеризувалось стабільним нарощенням своїх
позицій. Позиціонування страхування життя на макрорівні можна назвати
найбільш стабільним, оскільки його частка у валовому внутрішньому продукті
знаходилась практично на однаковому рівні.
З метою вивчення особливостей та закономірностей, що забезпечували
певний рівень позиціонування страхування життя в Україні, доцільно здійснити
детальний по елементний аналіз динаміки показників, що є складовими
кожного виду ринку на мікро-, мезо- та макрорівнях.
Закономірності позиціонування страхування життя на мікрорівні
визначаються на основі динаміки основних складових, що формують валовий
оборот страхового ринку (таблиця 3).
Аналізуючи дані таблиці 3 можна відзначити, що страхування життя
досить стрімко почало розвиватися в 2012 та 2013 роках. Якщо в 2010 році
рівень проникнення на страховий ринок становив лише 3,93 %, то в 2012 році
він становив 8,41 % та закріпив свої позиції в 2013 році, сягнувши 8,64 %. Це
було досягнуто за рахунок того, що протягом всього періоду зростав обсяг
валових страхових премій, зібраних зі страхування життя.
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Таблиця 3
Рівень проникнення страхування життя в Україні на мікрорівні
протягом 2010-2016 рр.
Показники
Валові
страхові
премії зі
страхування
життя,
млн. грн.
Валові
страхові
премії з інших
видів
страхування,
млн. грн.
Всього валові
страхові
премії,
млн. грн.
Рівень
проникнення,
%

2010

2011

2012

Роки
2013

906,5

1 346,4

1 809,5

2 476,7

2 159,8

2 186,6

2 756,1

22175,2

21347,1

19698,7

26185,2

24607,5

27549,4

32414,2

23 081,7

22 693,5

21 508,2

28 661,9

26 767,3

29 736,0

35 170,3

3,93

5,93

8,41

8,64

8,07

7,35

7,84

2014

2015

2016

* Складено автором самостійно за даними [1]

Події в Україні в 2014 році також мали негативний вплив на розвиток
страхування життя. В цей період рівень проникнення зменшився до 8,07 %. Це
було зумовлене як зменшенням обсягу валових страхових премій зі
страхування життя так і загального обсягу премій в цілому по страховому
ринку. Проте у 2015 році страхування життя адаптувалося до ситуації, що
характеризується хоча і не значним, але приростом обсягу премій до 2 186,6
млн. грн. тоді як у 2014 році цей показник становив 2 159,8 млн. грн.
Враховуючи те, що у 2015 році фізичні та юридичні особи більше приділили
уваги ризиковому страхуванню, страхування життя зуміло завоювати 7,35 %
ринку та продовжувати охоплювати нові сегменти ринку в 2016 році цим самим
збільшивши свою частку до 7,84 %.
Цікавими тенденціями можна охарактеризувати позиціонування
страхування життя на мезорівні (таблиця 4).
Дані таблиці 4 дають можливість стверджувати, що ринок небанківський
фінансових послуг, який представляє мезорівень для страхового ринку в цілому
та страхування життя зокрема за останні сім років не мав стабільної тенденції у
своєму функціонуванні. Його розвиток характеризувався різкою зміною
результативності діяльності його ключових елементів. Проте доречно звернути
увагу на той факт, що населення протягом останніх семи років
переорієнтувалось у своєму мисленні щодо планування своїх фінансових
ресурсів. Таке припущення підтверджує аналіз валових страхових премій зі
страхування життя та обсягу наданих послуг кредитним спілками. Протягом
2010-2012 років населення було зорієнтовано на пошук додаткових фінансових
ресурсів через отримання кредитів у кредитних спілках, то починаючи із 2013
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року валові премії зі страхування життя становили 2 476,7 млн. грн., тоді як
кредитів було отримано на 2 349,1 млн. грн.
Таблиця 4
Рівень проникнення страхування життя в Україні на мезорівні
протягом 2010-2016 рр.
Показники
Валові страхові премії зі
страхування життя,
млн. грн.
Обсяг наданих послуг
небанківськими
кредитними установами,
млн. грн.
- в тому числі кредитними
спілками, млн. грн.
Вартість
договорів
фінансового лізингу,
млн. грн.
Вартість
договорів
факторингу, млн. грн.
Вартість послуг, наданих
ломбардами, млн. грн.
Валові
внески
в
недержавні
пенсійні
фонди, млн. грн.

2010

2011

2012

Роки
2013

2014

2015

2016

906,5

1 346,4

1 809,5

2 476,7

2 159,8

2 186,6

2 756,1

7 179,3

7 418,6

7 694,8

9 063,1

9 857,1

11 921,2 21 707,5

3 349,5

2 237,4

2 531,0

2 349,1

1 994,4

1 792,7

7 248,4

8 097,3

16 215,8 67 122,3 58 572,6 26 347,7 23 177,6

3 829,8

5 181,2

11 702,8 10 039,5 23 525,7 16 555,9 16 887,5

5 503,1

7 325,1

8 945,4

8 368,1

8 410,8

925,4

1 102,0

1 313,7

1 587,5

1 808,2

1 799,5

12 459,7 16 718,0
1886,8

1 895,2

Валовий оборот ринку
небанківських фінансових 17 932,9 27 526,8 37 196,5 33 884,0 82 802,9 56 594,7 59 007,7
послуг, млн. грн.
Рівень проникнення, %
5,05
4,89
4,86
7,31
2,61
3,86
4,46

* складено автором самостійно за даними [1-9]

Те, що населення почало усвідомлювати необхідність самостійного
формування фінансових ресурсів в довгостроковій перспективі, ніж
використання тимчасових кредитних коштів свідчить динаміка зібраних премій
зі страхування життя та наданих послуг кредитними спілками протягом
наступних років.
Громадяни почали все більше усвідомлювати, що тимчасово залучені
кошти не вирішують проблему покращення добробуту, а лише задовольняють
певні потреби життя та вводять їх у фінансову залежність від кредиторів.
Свідченням цього є збільшення рівня проникнення страхування життя на ринок
небанківських фінансових послуг із 2,61 % у 2014 році до 4,46 % у 2016 році.
Тенденції якими характеризується та виявленні закономірності
позиціонування страхування життя на мікро та мезорівнях призвели до певної
його позиції і на макрорівні (таблиця 5).
Так страхування життя займає досить мізерну частку у валовому
внутрішньому продукті країни. Рівень проникнення в економіку країни
найбільше значення мав у 2013 році і становив 0,17 %. Але як позитивний
аспект можна відзначити той факт, що він коливається практично в однаковому
діапазоні.
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Таблиця 5
Рівень проникнення страхування життя в Україні на макрорівні
протягом 2010-2016 рр.
Показники
Валові
страхові
премії зі
страхування
життя,
млн. грн.
Валовий
внутрішній
продукт,
млн. грн.
Рівень
проникнення,
%

2010

2011

2012

Роки
2013

906,5

1 346,4

1 809,5

2 476,7

2 159,8

2 186,6

2 756,1

1 079 346

1 299 991

1 404 669

1 465 198

1 586 915

1 988 544

2 385 367

0,08

0,10

0,13

0,17

0,14

0,11

0,12

2014

2015

2016

* складено автором самостійно за даними [1, 10]

Це є свідченням розвитку страхування життя, оскільки валовий
внутрішній продукт в Україні протягом досліджуваних періодів постійно
збільшувався.
Висновки. Отже з метою
проведення комплексного дослідження
розвитку страхування життя доцільно, перш за все, приділяти увагу аналізу
його позиціонування на ринку. Для цього рекомендовано застосовувати
показник рівня проникнення, який необхідно досліджувати на мікро-, мезо- та
макрорівнях, що дасть можливість дослідити його місце на різних ринках та в
економіці в цілому.
Проведений аналіз дослідження рівня проникнення страхування життя в
Україні дав можливість зробити позитивні висновки, які характеризують його
місце як в економіці країни, так і його розвиток в розрізі таких ринків як
страховий та небанківських фінансових послуг. Подальше дослідження рівня
охоплення страхуванням життя населення та виявлення його потенціалу дасть
можливість стверджувати про те, що саме цей вид страхування може стати в
Україні одним із перспективних в системі сприяння економічного розвитку
країни.
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КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ С ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ
CONTROL OF OPERATIONS WITH PRECIOUS RAW MATERIAL
Анотація. У статті узагальнено ключові положення контролю, визначено основні цілі
та етапи. Визначено функції внутрішнього контролю операцій з давальницькою сировиною із
сторони замовника та виконавця. Виділено та охарактеризовано п’ять стадій організації
контролю операцій з давальницькою сировиною. Розглянуто методику контролю у виконавця
в розрізі етапів здійснення. Встановлено, що необхідною передумовою контролю на
підприємствах є структуроване виділення конкретних підрозділів з метою закріплення
відповідальності.
Ключові слова: контроль, давальницька сировина, управління, стадії контролю,
методика, організація.
Аннотация. В статье обобщены ключевые положения контроля, определены основные
цели и этапы. Определены функции внутреннего контроля операций с давальческим сырьем с
стороны заказчика и исполнителя. Выделены и охарактеризованы пять стадий организации
контроля операций с давальческим сырьем. Рассмотрена методика контроля у исполнителя в
разрезе этапов осуществления. Установлено, что необходимым условием контроля на
предприятиях является структурированное выделение конкретных подразделений с целью
закрепления ответственности.
Ключевые слова: контроль, давальческое сырье, управление, стадии контроля,
методика, организация.
Abstract. The article summarizes key control provisions, defines the main goals and stages.
The functions of internal control of operations with customer-supplied raw materials on the part of
the customer and the executor are determined. The five stages of the organization of control of
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operations with the given raw material are distinguished and described. The method of control of
the executor in terms of implementation stages is considered. It has been established that the
necessary prerequisite for control at enterprises is the structured allocation of specific units in
order to consolidate responsibility.
Keywords: control, tolling raw materials, management, stage of control, methodology,
organization.

Постановка проблеми. Перехід на ринкові умови господарювання
спонукає підприємства до пошуку нового механізму контролю в основу якого
покладено економічні методи управління підприємством та його виробничими
підрозділами. Для ефективного ведення господарської діяльності на
підприємстві необхідною є належним чином розроблена система внутрішнього
контролю з урахуванням специфіки його діяльності. Це стане запорукою для
прийняття ефективних управлінських рішень щодо покращення роботи
підприємства, та з боку управлінського персоналу підприємства, так як сприяє
підвищенню їх ефективності і якості роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення економічних
літературних джерел дає можливість узагальнити інформацію щодо контролю
операцій з перобкою давальницької сировини, її обліку та управління нею. Ці
питання досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні економісти: Н. Є. Білинська [1],
К. К. Богомазова [2], П. О. Борисенко [3], Т. С. Єдинак [4], І. В. Жиглей,
В. О. Іваненко [5], О. Р. Кіляр [6], Н. О. Козіцька [7], Т. В. Ковтун, М. В. Корягін,
Ю. А. Кузьмінський, В. М. Лемеш, Н. А. Осницька [9], Ю. М. Футоранська,
М. Ю. Чік та ін.
Здійснення контролю попереджає, виявляє, усуває недоліки та
порушення, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства,
зокрема, відхилень від норм чинних нормативно-правових актів, облікової
політики, установчих документів, планів підприємства, помилок і зловживань.
Але незважаючи на те, що на сьогодні існує ґрунтовне напрацювання
вченими питань контролю операцій з давальницької сировиною, для
ефективного здійснення цих операцій між замовником та виконавцем та
уникнення різного роду непорозумінь у практичній діяльності підприємства
необхідно детально розглянути організацію та методику контролю операцій з
переробки давальницької сировини.
Мета статті. Дослідити проблемні питання та напрями удосконалення
контролю операцій пов’язаних з переробкою давальницької сировини.
Виклад основного матеріалу. Для виведення контролю на якісно новий
рівень, адекватний сучасним вимогам, потрібно, щоб він базувався на
передових досягненнях науки, а тому: найважливіший напрям удосконалення
механізму контролю – його якісне перетворення з емпіричної діяльності,
заснованої на досвіді керівників й фахівців на наукову систему.
Ефективність застосування внутрішньогосподарського контролю за
операціями з давальницькою сировиною залежить, насамперед, від інтересів
обох сторін договору на переробку давальницької сировини, тобто
підприємства-замовника і підприємства-виконавця (рис. 1). Раціонально
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організований контроль виявляє та своєчасно попереджає усунення недоліків і
порушень.
Замовник

Процес управління

Виконавець

Внутрішньогосподарський контроль
операцій з давальницькою сировиною

Практичні рекомендації з
питань покращення
діяльності підприємств,
працюючих за
давальницькими
операціями

Результати
внутрішньогосподарського
контролю

Удосконалення
операцій з
давальницькою
сировиною

Рис. 1. Внутрішньогосподарський контроль операцій з давальницькою
сировиною
Eфективна система внутрішнього контролю за операціями з
давальницької сировини надасть можливість досягнути таких цілей:
- ефективне використання ресурсів (давальницької сировини, прийнятої
на переробку, власних матеріалів у процесі виготовлення готової продукції);
- ефективне використання виробничих потужностей;
- правомірність здійснення операцій з давальницькою сировиною та
виконання договірних умов;
- ефективне функціонування підприємства, стабільність та перспективи
його бізнесу.
З цією метою доцільним є запропоновані функції контролю Н. А.
Осницькою:
- контроль за обліковим забезпеченням процесу отримання давальницької
сировини на переробку, її використання та передачі продуктів давальницької
сировини замовнику;
- контроль за збереженням якісних і кількісних характеристик прийнятої
на переробку давальницької сировини
- контроль за нормами витрачання давальницької сировини в процесі
виготовлення готової продукції з неї [9, с. 77].
Отже, незважаючи на високий рівень дослідження проблем, що стосуються
внутрішнього контролю, залишається актуальним впровадження внутрішньогосподарського контролю операцій з давальницькою сировиною на підприємствах,
визначення функцій та цілей, так як це питання не передбачене на законодавчому
рівні.
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Проведені дослідження контролю давальницької сировини дають підставу
стверджувати, що організація внутрішньогосподарського контролю у вітчизняних
суб’єктів бізнесу потребує серйозних вдосконалень. Переважна їх більшість не
мають Положення про організацію та методику внутрішнього контролю всієї
діяльності підприємства, не згадуючи вже окремо про операції з давальницькою
сировиною, яка не потребує свого регламентування, і як наслідок виникають
непорозуміння між замовниками та виконавцями в процесі здійснення операцій з
переробки давальницької сировини. Враховуючи сказане та результати
проведеного дослідження нами розроблено й адаптовано до використання
Положення про організацію контролю операцій з давальницькою сировиною.

Організаційна стадія
(організація інформаційної системи, яку забезпечують дані бухгалтерського обліку)

Для замовника
Стадія
оцінювання

Стадія
постачання

(дія оцінювання
превентивні контрольні
перевірки: власник
перевіряє оптимальність
планів і збалансованість
ресурсів, згідно з
нормативами)

(контроль за
постачанням
сировини для
переробки)

Для виконавця
Стадія переробки
(контроль за операціями
щодо виготовлення
готової продукції з
давальницької сировини)

Фінансово-збутова стадія
(контроль за поверненням готової продукції замовнику і отримання плати за переробку)

Рис. 2. Стадії організації контролю операцій з давальницькою сировиною
В процесі ведення господарської діяльності пов’язаної з давальницькою
сировиною важливе місце посідає правильно розроблена система організації
внутрішнього контролю як у замовника, так і у виконавця, яка забезпечить
інспектування руху давальницької сировини на всіх етапах здійснення операцій
36

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 12

з давальницькою сировиною. Контроль за операціями з давальницькою
сировиною і прийняття на його основі управлінських рішень є основою технології
управління підприємством. В свою чергу, технологія управління – це прийоми,
порядок і регламенти виконання процесу управління. Технологія управління
розглядає рішення як єдиний процес, що умовно можна поділити на п’ять стадій:
інформаційна; оцінювання; постачання; переробки; фінансово-збутова (рис. 2).
Зупинимося конкретніше на кожній стадії контролю операцій з
давальницькою сировиною. Організаційна стадія проведення контролю за
операціями з давальницькою сировиною поєднує між собою всі інші стадії
контролю. Вона забезпечує управлінський персонал повною та своєчасною
інформацією про діяльність підприємства на всіх стадіях операційного циклу за
допомогою первинних, зведених і звітних документів. Організацію інформаційної
системи на кожній стадії забезпечують дані бухгалтерського обліку.
Стадію оцінювання необхідно розглядати як засіб для прийняття
раціональних управлінських рішень. Відтак оцінювання – це насамперед основа
для ухвалення управлінських рішень, зазначають Н. О. Козіцька [7],
Н. А. Осницька [9] та інші [5, 6, 8]. На стадії оцінювання необхідно проводити:
- перевірку розрахунку необхідної кількості давальницької сировини;
- перевірку критеріїв вибору потенційних постачальників допоміжних
матеріалів;
- перевірку законності договірних відносин;
- перевірку формування ціни за послугу з переробки тощо.
Забезпечення контролю на запропонованій стадії операційного циклу,
збільшить якість обслуговування та якість управлінських рішень.
На стадії постачання давальницької сировини передбачається контроль за
якістю та кількістю сировини, що надходить на підприємство для переробки.
На цій стадії необхідно проводити перевірку:
- повного і своєчасного відображення в позабалансовому обліку операцій
з надходження сировини;
- відповідності фактичної кількості отриманої сировини до кількості
зазначеної в специфікації та акті;
- документального оформлення надходження сировини;
- якість отриманої сировини.
На стадії переробки здійснюється контроль за операціями щодо виготовлення
готової продукції. У результаті проведення контролю отримують наступні
показники, необхідні для ефективного управління підприємством: сума витрат,
понесених під час переробки давальницької сировини; кількість та якість готової
продукції; собівартість готової продукції. На цій стадії необхідно здійснювати
перевірку:
- документального оформлення переробки сировини на кожній
технологічній стадії (нами розроблено технологічні карти, управлінські звіти,
реєстри контролю;
- відповідності фактичної кількості сировини, що надійшла в переробку
до кількості, що надійшла від постачальників;
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- відповідності послідовності технологічного процесу до визначених
всередині галузі вимог;
- кількісних і якісних характеристик отриманих продуктів переробки.
На завершальній (фінансово-збутовій) стадії здійснюється контрольні дії
пов’язані із перевіркою відвантаження готової продукції замовнику і
правильність отримання плати за надані послуги з переробки. На ній
здійснюється перевірка:
- документального оформлення розрахунків;
- відповідності договору розрахунків між замовником і виконавцем;
- відповідності фактичної ціни за переробку договірній ціні;
- оцінки продуктів переробки, якщо ті залишаються виконавцю як плата
за послуги з переробки;
- порядку визначення фінансового результату від переробки
давальницької сировини.
В основу внутрішнього контролю закладені методи та прийоми, які
находять використання при спостереженні за господарською діяльністю
підприємства з метою виявлення та подальшого усунення недоліків і порушень.
В правильній організації внутрішнього контролю зацікавлені обидві
сторони (виконавець та замовник). Виконавця, насамперед, буде цікавити
ефективна система контролю за станом використання, умовами зберігання,
нормами списання давальницької сировини у виробництво. Це зумовлено
наступним етапом, який передбачає після завершення робіт з переробки
давальницької сировини надати звіт про використання давальницької сировини
замовнику. В разі перевитрачання, без вагомих на то причин та чіткого
обґрунтування, виконавець змушений відшкодувати різницю та понести
витрати.
Замовник, у свою чергу, буде зацікавлений у перевірці відповідності
здійснених операцій з переробки давальницької сировини виконавцем умов, які
зазначені у договорі.
Методику контролю у виконавця можна розглядати у розрізі етапів
здійснення. На організаційному етапі слід здійснити вибір об’єктів котролю,
підготовку наказу на здійснення внутрішнього контролю, формування групи,
яка здійснюватиме контроль, складання програми внутрішнього контролю.
На підготовчому етапі необхідно провести перевірку наявності договорів
про повну матеріальну відповідальність з особами, які відповідальні за належне
збереження давальницької сировини.
На методичному етапів відбувається документальний контроль, на якому
здійснюють перевірку законності, правильності оформлення договору, а також
правильності відображення всіх господарських операцій пов’язаних з переробкою
давальницької сировини. Здійснюється повна інвентаризація давальницької
сировини, яка була прийнята на переробку та готової продукції як результат
переробки.
На заключному етапі проводиться узагальнення, аналіз та оформлення
результатів здійсненого контролю операцій з давальницькою сировиною.
Аналіз виявлених порушень та розробка заходів для подальшого їх усунення.
38
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Останній етап являє собою контроль за виконанням тих рішень які були
прийняті у результаті перевірки операцій з переробки давальницької сировини.
З метою прийняття ефективних управлінських рішень необхідно вивчати
та удосконалювати питання пов’язані з контролем операцій з переробки
давальницької сировини.
Необхідною передумовою контролю на підприємствах є структуроване
виділення конкретних підрозділів, які задіяні в операціях з переробки
давальницької сировини з метою закріплення відповідальності. При цьому
необхідно враховувати такі аспекти, як технологічна і організаційна структура
підприємства, отож, доцільно розділяти підприємство на окремі сегменти або
підрозділи, що запропоновано нами у Положенні, а повноваження і
відповідальність у сфері керівництва та оперативного управління підприємства
розподілити між управлінським персоналом.
Висновки і пропозиції. Узагальнюючи результати дослідження можна
зробити висновок, що контроль слід розглядати як частину єдиної системи
управління підприємством. Повинна здійснюватися не тільки оцінка очікуваних
ризиків та загроз, а і планування процесів, реєстрація даних, порівняння
фактичних результатів господарської діяльності з прогнозними показниками,
оцінка можливостей.
Постійні зміни умов функціонування підприємств, недосконала система
внутрішнього
контролю
на
підприємствах,
відсутність
єдиного
методологічного підходу до організації контролю на всіх ділянках переробки
давальницької сировини (отримання сировини, виготовлення готової продукції
та її зберігання), зумовлюють необхідність впровадження контролю, основною
метою якого є забезпечення ефективного функціонування діяльності
підприємств пов’язаних з переробкою давальницької сировини. З цією метою
нами запропоновано Положення про організацію контролю операцій з
давальницькою сировиною.
1.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА
MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE STABILITY OF A TRADE
ENTERPRISE WITH THE CONSIDERATION OF ITS POTENTIAL
Анотація. Досліджено існуючі механізми врахування внутрішніх і зовнішніх факторів
потенційного впливу на фінансово-економічну стійкість торговельного підприємства.
Розкрито елементи потенціалу торговельного підприємства в контексті їх впливу на його
стійкість. Сформульовано теоретико-концептуальний зміст управління фінансовоекономічною стійкістю торговельного підприємства з формуванням потенціалу її
майбутнього зростання.
Ключові слова: підприємство, фінансово-економічна стійкість, потенціал, концепції,
механізм управління.
Аннотация. Исследованы существующие механизмы учета внутренних и внешних
факторов потенциального влияния на финансово-экономическую устойчивость предприятия.
Раскрыто элементы потенциала торгового предприятия в контексте их влияния на его
устойчивость. Сформулированы теоретико-концептуальное содержание управления
финансово-экономической устойчивостью торгового предприятия с формированием
потенциала ее будущего роста.
Ключевые слова: предприятие, финансово-экономическая устойчивость, потенциал,
концепции, механизм управления.
Abstract. The existing mechanisms of taking into account internal and external factors of
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potential influence on financial and economic stability of trading enterprise are investigated. The
elements of potential of a tradе enterprise in the context of their influence on its stability are revealed.
The theoretical and conceptual content of management of financial and economic stability of a tradе
enterprise with development of potential of its future growth is formulated.
Keywords: enterprise, financial and economic stability, potential, concepts, management
mechanism.

Постановка проблеми. В умовах інтеграції вітчизняних підприємств
торгівлі у світовий економічний простір, їх входження у прямі конкурентні
відносини із зарубіжними торговельними компаніями першочергового значення
набуває проблема забезпечення їх фінансово-економічної стійкості у
поточному періоді та формування потенціалу для її зміцнення у перспективі.
Перманентні зміни у внутрішніх і зовнішніх факторах впливу на діяльність
вітчизняних підприємств торгівлі (зазвичай доволі значимі і непрогнозовані)
дедалі більше актуалізують проблематику розробки дієвих на практиці
механізмів, інструментів та засобів управління для забезпечення здатності
підприємств цього сегменту економіки адаптуватися до таких умов
функціонування, зберігаючи при цьому стійке фінансове та економічне
становище. Важливим акцентом і визначною умовою при цьому виступають
процеси формування потенціалу для зміцнення фінансово-економічної
стійкості підприємств у майбутньому. Тобто “виникає потреба в розробці
методологічних засад, що дозволили б своєчасно виявляти внутрішній та
зовнішній вплив факторів, а також оцінювати фінансово-економічний стан
торговельного підприємства з метою підвищення ефективності та гнучкості
системи прийняття управлінських рішень” [3].
В умовах української трансформаційної економіки з її перманентними
кризовими ситуаціями, появою нових факторів непередбачуваності, соціальнополітичної нестабільності та посиленням конкуренції на товарних ринках
вітчизняним підприємствам торгівлі важко забезпечувати належний рівень
фінансово-економічної стійкості з одночасним формуванням потенціалу її
зростання, а тому вироблення механізму управління нею є досить актуальним
завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх працях досліджували
механізм управління стійкістю торговельного підприємства такі вчені, як:
О. О. Тараненко [9], Т. Г. Васильців, П. О. Куцик [10], О. К. Скриль [8],
Н. М. Заярна [2], Т. Кореніцина [3], О. Т. Сідорова [7], І. П. Косарєва [4],
А. С. Бут та ін.
Науковці переважно дотримуються позиції про недостатнє напрацювання
базових засад і практичних підходів до управління потенціалом фінансовоекономічної стійкості вітчизняних підприємств торгівлі. Зокрема, Т. Кореніцина
наводить низку аргументацій про те, що на теперішній час “недостатньо
вивченими є питання, пов’язані з визначенням рівня фінансово-економічної
стійкості торговельного підприємства, оцінка якої повинна бути об’єктивною
інформаційною базою для прийняття управлінського рішення” [3, с. 286].
Науковці по-різному пропонують удосконалювати існуючий інструментарій
управління фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств,
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наприклад, О. О. Тараненко акцентує на необхідності більш значимо враховувати
потенціал підприємства, оскільки “від стану та резервів збільшення потенціалу і
залежить економічна стійкість підприємства” [9, с. 101]. Для подолання існуючих
проблем О. Т. Сідоровою та ін. науковцями “обґрунтовується доцільність
застосування
інтегральної
оцінки
фінансово-економічного
потенціалу
підприємств торгівлі”, вказуючи при цьому, що “через багатоаспектність і наукову
дискусійність даної проблеми розробці методичних положень з діагностики
потенціалу фінансово-економічного стану не приділено достатньої уваги” [7].
І. П. Косарєва та А. С. Бут для забезпечення ефективного управління
фінансово-економічної стійкості та сталого функціонування вітчизняних
суб’єктів господарювання обґрунтовують необхідність “розробки дієвого
механізму”, який в системі “ефективного фінансового управління дозволяє
формувати потенціал для їх стабільного економічного розвитку в стратегічній
перспективі” [4, с. 678]. У цьому контексті, О. К. Скриль доводить важливість
формування механізму управління економічною стійкістю вітчизняних
підприємств, вказуючи на недостатньо розкриті в наукових дослідженнях
чинники нестабільного зовнішнього середовища, обґрунтовуючи актуальність
“розробки та практичного застосування синтезу адекватних для цього
механізмів” [8, с. 1].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Обґрунтування механізмів включення потенціалу при удосконаленні
концептуальних
засад
управління
фінансово-економічною
стійкістю
торговельного підприємства.
Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів
управління потенціалом фінансово-економічної стійкості та формулювання
елементів механізму для удосконалення управлінських процесів.
Виклад основного матеріалу. У звичному викладі управління
фінансово-економічною стійкістю будь-якого підприємства, в т.ч. й
торговельної сфери, позиціюється одним з найбільш значимих функціональних
складових управлінської системи. Цей вид управлінської діяльності за своїм
змістом і функціональною спрямованістю розкривається через систему
принципів і методів формування управлінських рішень та механізмів й засобів
їх реалізації з метою забезпечення адекватної для існуючих умов
збалансованості фінансово-економічних ресурсів. Ця складова є необхідною
умовою для стабільного функціонування на основі отримання досяжного рівня
прибутковості. У функціональну складову цього виду управління традиційно
включають
критерії
(показники)забезпечення
платоспроможності
та
кредитоспроможності, а також дедалі більше показник зростання капіталу і
формування потенціалу для підвищення рівня фінансово-економічної стійкості
в оглядовому майбутньому.
Попри ймовірну соціальну роль окремих підприємств роздрібної торгівлі
у превалюючій більшості випадків господарська діяльність має комерційну
спрямованість і прибуток потрібний для забезпечення прийнятної окупності
інвестованого капіталу, формування мотиваційних та маркетингових програм,
стимулювання ділової активності в торгівлі тощо [11, с. 13]. Хоча управління
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фінансово-економічною стійкістю насамперед пов’язане з управлінням
капіталом, проте принцип системності поєднує зміст такого управління з
підсистемами управління доходами та витратами, рухом активів, грошовими
потоками та іншими аспектами діяльності підприємства.
Безперечно, на рівень фінансово-економічної стійкості чинять вплив не
тільки фактори внутрішнього, але й зовнішнього підприємницького середовища, які
необхідно враховувати у процесах управління. Для торгівельних підприємств
зовнішній аспект значною мірою взаємопов’язується із стабільністю соціальноекономічного середовища (купівельна спроможність покупців), тобто ефективність
державного макроекономічного регулювання ринкової економіки у багатьох
випадках може бути визначальною у порівнянні з ефективністю
внутрішньогосподарського управління. У дослідженні [12] наводиться низка
аргументацій про доцільність врахування напрямків та тенденцій зміни
макроекономічних показників стану розвитку країни, результатів аналізу
торговельного середовища, показників, напрямів та завдань розвитку торгівлі при
обґрунтуванні елементів управління стабільним розвитком суб’єктів роздрібної
торгівлі [12, с. 7].
Внутрішній аспект фінансово-економічної стійкості відображає стан і
динаміку його ресурсного потенціалу, на основі яких забезпечуються стабільно
високі для умов функціонування торговельного підприємства фінансовогосподарські результати. В концептуально-методологічних засадах управління
фінансово-економічною стійкістю зазвичай виділяють такі основні базові
стратегії [5, с. 56]:
- в умовах економічної кризи, інфляції, коли показники діяльності
підприємства погіршуються, використовують стратегію подолання нестійкості
або стратегію виживання;
- в умовах нестабільності обсягів продажів і прибутку, у галузях із
стабільною технологією, коли керівництво задоволено станом свого
підприємства, застосовують стратегію підтримки стійкості або стабілізації;
- прагнення підприємства до зростання обсягів продажу, підвищення
рентабельності й інших показників ефективності діяльності забезпечує
стратегія розвитку або стійкого зростання.
Ефективне та раціональне управління потенціалом фінансово-економічної
стійкості торговельного підприємства поєднує як економіко-технологічну, так і
фінансову складові, формуючи рівень результативної діяльності підприємства.
В узагальненому виразі ефективна діяльність торгівельного підприємства
характеризується обсягом продажів (товарооборотом) і рівнем прибутку від
реалізації та інших фінансово-економічних операцій. За рахунок отриманого
прибутку підприємство набуває можливості нарощувати фінансовоекономічний потенціал, створюючи умови стійкого функціонування в
поточному періоді та передумови розвитку.
Процеси управління потенціалом фінансово-економічної стійкості найбільш
об’єктивно слід розглядати основою ефективного функціонування і розвитку
торговельного підприємства. Динамізм соціально-економічного середовища гостро
висуває “вирішення питань із забезпечення стійкого розвитку підприємств торгівлі,
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що вимагає постійного коригування методів управління на основі відповідного
інструментарію для вирішування базових проблем його стійкого розвитку не тільки
в сьогоденні, але і в майбутньому” [7].
Оцінка фінансово-економічного потенціалу торговельного підприємства,
яка складає основу розробки управлінських рішень, здійснюється на основі
відносних показників (коефіцієнтів), які характеризують наявність і використання
фінансових ресурсів. Склад і структуру джерел фінансування, стабільність
положення підприємства на фондовому і товарних ринках. Переважна більшість
цих критеріїв є статичними, а тому й вважається, що “діючий механізм
фінансового управління є недостатньо ефективним, оскільки у ньому відсутній
аналітичний базис оцінки потенціалу фінансово-економічної стійкості та
вибору стратегії з урахуванням нових пріоритетів стійкого розвитку” [7].
Управління розвитком підприємства спирається на існуючий стан
фінансово-економічної стійкості, основою структуризації якої науковцями
пропонується “потенціал підприємства, що дозволяє максимально враховувати всі
ресурси та процеси його внутрішнього середовища” [9, с. 98]. Встановлення
потенціалу і його динаміки на торговельному підприємстві охоплює оцінку
його майнового стану, вимір результативності фінансово-господарських
процесів і загалом співвідноситься з визначенням фінансово-економічного
стану. Виходячи з цього, обов’язковим елементом фінансової стратегії будьякого підприємства виступає відповідний інструментарій, в т. ч. й той, що
належить до складової управління фінансово-економічною стійкістю.
До основних принципів формування потенціалу торговельних
підприємств віднесено [1]:
1) потенціал торговельного підприємства є економічною системою, що
складається з елементів, які доповнюють один одного;
2) потенціал торговельного підприємства не можна сформувати лише
додаванням елементів, тому що він є динамічною системою;
3) у процесі формування потенціалу торговельного підприємства
проявляється синергетичний ефект через взаємодію його складових елементів;
4) потенціал торговельного підприємства постійно трансформується;
5) усі елементи потенціалу об’єктивно пов’язані з функціонуванням та
розвитком торговельного підприємства.
6) складові елементи потенціалу у процесі господарської діяльності
постійно взаємодіють між собою.
Враховуючи наведене, принципи формування потенціалу торговельних
підприємств, а також методи і засоби управління фінансово-економічною
стійкістю доцільно використовувати пропоновану у цій розробці структурну
схему формування потенціалу торговельних підприємств (рис. 1). Відповідно
до пропонованої схеми процесу формування потенціалу торговельних
підприємств, внутрішній потенціал складається з можливостей та
спроможностей щодо ефективного використання та перетворення наявних на
підприємстві ресурсів, відповідно зовнішній потенціал – це можливості та
спроможності торговельних підприємств використовувати ринкові переваги та
сприятливі умови щодо господарської діяльності.
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Нормативно-правова
база

Економічні чинники

Інформаційні ресурси та
нематеріальні активи

Товарні запаси

Торгово-операційний
персонал

Внутрішній
потенціал

Техніко-технологічний
потенціал

Інші
чинники

Природне
середовище

Основні засоби торгівлі

Фінансові активи

2
1
Соціальнодемографічні чинники

Інноваційні
чинники

Умовні позначення:
– зовнішнє середовище торговельного підприємства;
– внутрішнє середовище торговельного підприємства;
– оптимальний обсяг потенціалу торговельного підприємства;
1

– сукупний обсяг потенціалу максимізується (випадок 1);

2

– сукупний обсяг потенціалу зменшується (випадок 2).

Рис. 1. Формалізована схема процесу формування потенціалу торговельних
підприємств [1]
Внутрішні
можливості
потенціалу
торговельних
підприємств
представлені їх об’єктною (матеріальною) складовою, а спроможності –
соціальною складовою. У процесі господарської діяльності торговельні
підприємства перебувають під безпосереднім та непрямим впливом
зовнішнього середовища. Важливість урахування потенціалу в інструментарії
управління фінансово-економічної стійкості полягає в тому, що під цим
поняттям йдеться про максимальну сукупність активних і пасивних, явних і
прихованих можливостей розвитку підприємства в умовах його
функціонування з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних,
соціально-економічних та інших обмежень. Тому можна запропонувати базові
засади механізму управління фінансово-економічною стійкістю, виходячи із
внутрішніх потенціальних можливостей, стратегії забезпечення фінансовоекономічної стійкості та впливу факторів зовнішнього середовища на потенціал
торговельного підприємства (рис. 2).
Механізм забезпечення фінансово-економічної стійкості з урахуванням
передумов нарощування потенціалу необхідно формувати через систему форм,
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методів, прийомів, важелів, норм і нормативів, а також нормативно-правового,
інформаційного, програмно-технічного та кадрового забезпечення, за
допомогою яких на підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх
Вітчизняне інституційне середовище

Інструментарій забезпечення
економічної стійкості з
урахуванням потенціалу

Ідея забезпечення
стійкості підприємства

Ендогенні фактори
впливу

Екзогенні фактори впливу

Концепція фінансово-економічної
стійкості

Сучасні концепції стійкості

Реально існуючі засадні умови регулювання суспільноекономічних відносин

Рис. 2. Базові засади побудови механізму управління фінансовоекономічною стійкістю підприємства (авторська розробка)
формування, розподілу та використання, що дозволяє підприємству
розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні
платоспроможності та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня
ризику [6].
Висновки і пропозиції. Практична організація процесу формування
механізму управління фінансово-економічною стійкістю з урахуванням стратегії
нарощування потенціалу залежить від існуючого стану економічних ресурсів і
капіталу конкретного торговельного підприємства і вибудовується на основі
адекватної концепції. Для забезпечення ефективності управління потенціалу
фінансово-економічної стійкості на основі будь-якого синтезу управлінських
концепцій стійкості й потенціалу необхідна попередня оцінка та аналіз стану
фінансово-економічної стійкості та наявних елементів потенціалу (внутрішніх і
зовнішніх) і сили їх впливу на стійкий стан торговельного підприємства.
Використання індикатора про зміни потенціалу, визначеного в той чи
інший спосіб, в системі управління фінансово-економічною стійкістю
забезпечить можливості підвищення ефективності управлінських процесів,
оскільки появляться додаткові елементи інформаційної бази для врахування і
реалізації можливостей підприємства.
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Постановка проблеми. Сучасна економіка країни потребує радикальних
змін та адаптування до вимог конкурентного середовища. В зв’язку з цим існує
гостра потреба в нових інструментах і методиках, здатних допомогти
підприємствам, як основної ланки економіки, стати більш ефективними.
Реінжиніринг є одним з найсучасніших інструментів такого типу. Зарубіжні і
вітчизняні підприємства досить часто стикаються з такими завданнями,
рішення яких за допомогою традиційних знань і положень менеджменту дуже
складно, а іноді практично неможливо. Виникає проблема пошуку нових
нетрадиційних шляхів, які дозволять досягти бажаних конкурентних позицій та
переваг. Низка причин: стан основних фондів, технологій та існуючі системи
управління, що відповідають їм, обумовлює потребу у реінжинірингу
виробничих підприємств.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам проведення
реінжинірингу присвячені наукові праці таких дослідників як Абдікєєв Н.[1],
Андерсен Б.[2], Барінов В. [3], Охріменко О. [4], Робсон М.[5], Ситник О. [6], Л.
Таранюк [7], Усова Г.[8], Федулова Л. [9], Череп А. [10] та ін. Реінжиніринг
виробничого підприємства спрямовано на скорочення витрат підприємства та
на процес звільнення, однак, на відміну від інших методів управління
процесом, це відбувається на набагато ширшому масштабі. Реінжиніринг,
також відомий як процес інновацій та редизайн основних процесів, - спроби
реструктуризації або знищення непродуктивних рівнів управління. Підготовка
та реалізація реінжинірингу потребує попереднього пошуку найбільш
ефективних методів управління самим процесом реінжинірингу виробничого
підприємства.
Метою статті є аналіз доцільності використання проектного управління
реінжинірингом виробничих підприємств.
Виклад основного матеріалу. Реінжиніринг передбачає стрімку зміну
виробничих та управлінських процесів на інноваційних засадах. Загальні
напрями реінжинірингу виробничого підприємства наведено на рис. 1.
Організація реінжинірингу виробничих підприємств характеризується
підвищеним ризиком невдач, обмеженням всіх видів ресурсів (фінансових,
матеріальних, трудових), необхідність постійної діагностики зовнішнього
середовища та маркетингових досліджень, слабопрогнозуємий рівень доходів
на інвестиції.
Проведення реінжинірингу виробничих процесів дозволяє вирішити
наступні завдання:
- визначити раціональну послідовність робіт, що забезпечить скорочення
тривалості виробничого циклу виготовлення продукції;
- забезпечити ефективне використання ресурсів в виробничих процесах з
метою зниження витрат;
- побудову гнучких виробничих процесів, що націлені на швидку
адаптацію до змін потреб ринку продукції;
- синхронізацію і координацію паралельно виконуваних процесів.
Реінжиніринг управлінських процесів стикається з такими проблемами,
як повна непридатність існуючої організаційної структури, відсутність навиків
персоналу виконувати нові завдання та складність перерозподілу владних
повноважень як того потребує нова структура. Реінжиніринг управлінських
процесів дозволяє розвівати горизонтальні управлінські зв’язки, сприяє
мотивації творчого мислення та централізації інформаційних потоків,
розподіляє функції вислого керівництва, децентралізація виконання рішень.
Доцільним вважається проведення реінжинірингу якщо підприємство
знаходиться на межі краху у зв'язку з тим, що ціни на товари помітно вище і їх
якість помітно нижче, ніж у конкурентів, якщо підприємство не має у нинішній
момент ускладнень, але передбачається неминучість появи проблем, які дуже
важко вирішувати (поява нових конкурентів, зміна вимог клієнтів, зміна
економічного оточення і ін.), якщо підприємство не має проблем зараз, не
прогнозує їх в близькому майбутньому, але бажає добитися кращого.
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РЕІНЖИНІРИНГ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
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ВМКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Створенні ефективних підтримуючих інформаційних систем

Встановлення нових
виробничих завдань
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ПРОЦЕСІВ
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відповідної
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Програми підготовки
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Рис. 1. Загальні напрями реінжинірингу виробничого підприємства
У загальному вигляді етапи реінжинірингу наведено на рис. 2.
Реінжиніринг відповідає усім класичним відзнакам інвестиційного
проекту - спрямованість на досягнення конкретних цілей; координоване
виконання взаємозалежних дій; обмеженість у часі із чітко певними початком і
завершенням; унікальність. Характерною ознакою реінжинірингу є стрімкість
перетворень, налаштованість персоналу на швидку зміну характеру робіт,
формування у кожного виробника однакового розуміння майбутнього
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підприємства та свого персонального вкладу в досягнення результату,
отримання середовища для професійного, творчого та кар’єрного росту
працівників. Тому, спроба адаптувати існуючу організаційну систему
управління до вимог нового підприємства, не призведе до бажаного результату.
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Розробка концептуальної моделі оновленого підприємства

Аналіз існуючого стану, SWOT-аналіз, бенчмаркінг,

Визначення основних процесів перепроектування

Визначення логіки реалізації процесів (послідовні, паралельні)

Проектування виробничих, управлінських та інформаційнотехнічних процесів

Реалізація реінжинірингу (проведення, контроль, зворотній
зв'язок) за всіма напрямами

Запуск у запланованому обсязі роботи оновленого виробничого
підприємства

Рис. 2. Етапи реінжинірингу виробничого підприємства
Інноваційні інструменти проектного управління спроможні вирішити
низку проблем реінжинірингу виробничих підприємств.
Організаційна структура керування проектом - це сукупність органів
керування, які перебувають на різних рівнях системи та взаємодіють між
собою.
Проектне управління характеризується сукупним керуванням трудовими,
фінансовими, матеріальними й енергетичними ресурсами, що необхідні для
отримання якісного результату, дотримання планового строку реалізації та
кошторисної вартості.
Проектна організаційна форма сприяє націленості всіх робіт на кінцеву
мету. Відповідно до проектної структури керування для рішення конкретного
завдання, наприклад реінжинірингу створюють спеціальну робочу групу.
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Учасники проекту реінжинірингу та їх функції наведено у таблиці 1 [3].
Таблиця 1
Учасники проекту реінжинірингу та їх функції
Учасники

Функції

1. Керівник проекту - один з вищих
менеджерів підприємства

Очолює діяльність з реінжинірингу, відповідає за
ідеологічне обгрунтування проекту, створює
загальний дух новаторства і відповідальності

2. Керівна рада - члени вищого
керівництва, керівник проекту,
менеджери процесів

Здійснює спостереження, погодить цілі і стратегії,
інтереси робітників команд, вирішує конфлікти

3. Менеджери оперативного
керівництва

Розробляють
методики
і
інструменти
реінжинірингу, проводять навчання, координують,
допомагають у формуванні команд

4. Менеджери процесів

Розробляють
методики
і
інструменти
реінжинірингу, проводять навчання, координують,
допомагають у формуванні команд

5. Робочі команди - працівники
підприємства, зовнішні
консультанти і розробники

Здійснюють
реінжинірингу

безпосередню

роботу

по

Здійснення реінжинірингу у формі горизонтальної проектної структури
дозволяє уникнути проблем, які можуть призвести до припинення
реінжинірингу, оскільки вона в більшої мірі реалізує процесний, а не
функціональний
підхід.
Проектне
управління
реінжинірингом
характеризується як процес, в якому взаємопов’язано, синхронно поєднано
перепроектування технологічних процесів, технічна модернізація активної
частини основних фондів, реконструкція пасивної частини основних фондів,
реорганізація виробничої структури, бізнес-процесів, перебудова організаційноекономічного механізму управління виробничою системою.
Підсилює інноваційну складову проектного управління реінжинірингом
використання бенчмаркінга під яким розуміють комплекс інструментів та
засобів, що дають змогу непереривне шукати і знаходити, аналізувати і
оцінювати позитивний досвід інших підприємств і використовувати його у
своїй роботі. Однак, бенчмаркінг не слід розглядати та використовувати тільки
як інструмент для збору інформації. Результатом може бути дуже несподівані
важливі раціоналізаторські пропозиції, які можуть змінити не тільки тактичні,
але і стратегічні установки виробничого підприємства [9].
Крім того, в сучасному проектному управлінні реінжинірингом особлива
роль відводиться інформаційним технологіям. Використання інформаційних
технологій в реінжинірингу дає змогу радикально змінити бізнес-процеси і
значно підвищити можливості підприємства у створенні конкурентних переваг
з метою випередження конкурентів. Сучасні інформаційні технології не тільки
забезпечують підвищення продуктивності, економію коштів, підготовку більш
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обґрунтованих рішень, тобто досягнення тактичних короткострокових переваг,
а й вирішують стратегічні завдання - дають змогу менеджменту оперативно
реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати і поглиблювати
конкурентні переваги [9].
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що в основу
реінжинірингу промислового підприємства закладена орієнтація на докорінну
перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни в тій або іншій
сфері.
Для досягнення позитивного результату реінжинірингу промислового
підприємства доцільно використовувати процесний підхід проектного
управління при якому вся діяльність виробничого підприємства розглядається
як мережа взаємодіючих процесів у середині нової організаційної структури
підприємства та реалізують встановлену мету реорганізації.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ORGANIZATIONAL AND METHODICAL BASIS OF INTERNAL CONTROL
OF LOGISTIC COSTS IN MANUFACTURING ENTERPRISES
У статті розглянуто наукові погляди українських та зарубіжних вчених щодо
сутності внутрішнього контролю та його організаційно-методичних елементів. На основі
проведеного дослідження та практики діяльності підприємств з виробництва контрольновимірювальних приладів авторами визначено мету, принципи, функції та завдання
внутрішнього контролю логістичних витрат. Також у статті обґрунтовано виокремлення
об’єктів внутрішнього контролю, а саме фаз логістичної діяльності та структурних
підрозділів, що задіяні в процесах логістики, як центрів відповідальності, та розроблено
контрольні повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат.
Запропоновано перелік контрольних процедур, що можуть застосовуватися при проведенні
внутрішнього контролю логістичних витрат, що дозволить забезпечити обґрунтованість
управлінських рішень щодо їх оптимізації..
Ключові слова: логістичні витрати, центри відповідальності, внутрішній контроль,
функції внутрішнього контролю, принципи внутрішнього контролю, контрольні процедури,
управління логістичними витратами.
В статье рассмотрено научные взгляды украинских и зарубежных ученых на
сущность внутреннего контроля и его организационно-методические элементы. На
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основании проведенного исследования и практики деятельности предприятий по
производству контрольно-измерительных приборов авторами определено цель, принципы,
функции и задачи внутреннего контроля логистических затрат. Также в статье
обосновано выделение объектов внутреннего контроля, а именно фаз логистической
деятельности и структурных подразделений, которые принимают участие в логистических
процессах, как центров ответственности, и разработаны контрольные полномочия
субъектов внутреннего контроля логистических затрат. Предложено перечень
контрольных процедур, которые могут использоваться при проведении внутреннего
контроля логистических затрат, что позволит обосновать управленческие решения
относительно их оптимизации.
Ключевые слова: логистические затраты, центры ответственности, внутренний
контроль, функции внутреннего контроля, принципы внутреннего контроля, контрольные
процедуры, управление логистическими затратами.
The article deals with the scientific views of Ukrainian and foreign scholars on the essence
of internal control and its organizational and methodical elements. Based on the conducted
research and practice of the enterprises for the production of control-measuring devices, the
authors have defined the purpose, principles, functions and tasks of internal control of logistics
costs. In addition, the article substantiates the isolation of objects of internal control, namely, the
phases of logistic activity and structural subdivisions involved in the processes of logistics as
centers of responsibility, and the control powers subjects of internal control of logistics costs are
developed. A list of control procedures that can used in internal control of logistics costs is
proposed, which will allow providing the reasonableness of managerial decisions on its
optimization.
Key words: logistics costs, centers of responsibility, internal control, the functions of
internal control, the principles of internal control, control procedures, management of logistics
costs.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційної економіки концепція
управління логістичною діяльністю набуває змін, що спрямовано на
вдосконалення
організаційно-методичного
забезпечення
прийняття
управлінських рішень відповідно до змін ринкового середовища підприємства.
Для ефективного функціонування виробничого підприємства особливої ваги
набуває процес обґрунтування управлінських рішень. Необхідність
удосконалення засад управління логістичними процесами спричиняє
запровадження системи внутрішнього контролю логістичних витрат на
підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. Саме
внутрішній контроль виступає інструментарієм забезпечення методичної бази з
використанням планування та обліку логістичних витрат виробничого
підприємства для прийняття обґрунтованих рішень в управлінні ними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у розвиток
внутрішнього контролю як науки, зробили такі вчені, як Н. Н. Артамонова,
К. А. Артюшок, І. А. Бланк, Л. Борхардт, Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинець, В. В.
Бурцев, Б. І. Валуєв, Ф. Вілла, Р. М. Воронко, C. І. Головацька, М. С. Грінчук,
З. П. Дереза, В. А. Дерій, Л. В. Дікань, Н. І Дорош, Є. В. Калюга,
Т. О. Каменська, М. В. Кужельний, Т. В. Ковтун, М. Д. Корінько,
Р. О. Костирко, П. О. Куцик, В. Ф. Максімова, В. М. Мурашко,
Л. В. Нападовська, А. С. Наринський, В. А. Панков, С. М. Петренко,
Л. В. Рибалко, В. Н. Самочкін, Л. Г. Столяр, Л. А. Сухарєва, Ч. Т. Хорнгрен,
Дж. Фостер,В. М. Яценко та ін.
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У численних наукових дослідженнях висвітлюються проблеми організації
та методики внутрішнього контролю витрат операційної діяльності виробничих
підприємств різних галузей економіки, а питанням внутрішнього контролю
логістичних витрат виробничого підприємства присвячено дуже мало уваги, що
вимагає подальших наукових досліджень.
Метою статті є дослідження та обґрунтування організаційно-методичних
основ запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат на підприємствах
з виробництва контрольно-вимірювальних приладів.
Виклад основного матеріалу. За умов сталого розвитку економіки
підходи до управління підприємством повинні постійно змінюватися, що
забезпечить вдосконалення прийняття управлінських рішень з урахуванням
змін зовнішнього середовища підприємства та необхідності налагодження
механізму логістики. Необхідність інтеграції управління логістичними
процесами в управлінську систему виробничого підприємства загалом, стала
однією з умов запровадження системи внутрішнього контролю логістичних
витрат на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів.
Так як внутрішній контроль є складною системою, що ґрунтується на
плануванні, обліку та аналізі логістичних витрат, дозволяє вдосконалити
управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками,
розробляти рекомендації щодо прийняття управлінських рішень, то постає
проблема в теоретичному обґрунтуванні його мети, функцій, принципів,
завдань, об’єктів, суб’єктів та методичного інструментарію.
Насамперед варто з’ясувати сутність поняття “внутрішній контроль” та
його змістове наповнення щодо логістичних витрат. Дефініція “внутрішній
контроль” у працях закордонних та українських вчених визначається порізному.
Деякі вчені називають його внутрішньогосподарським контролем та
трактують це поняття як складову ринкового механізму, що проводиться в
момент здійснення та оформлення господарських операцій і дає можливість
вчасно виявляти недоліки, вивчати причини їх виникнення та вживати заходів
до їх усунення [16, С. 518-529].
А.С.
Наринський
та
С.М.
Петренко
вважають,
що
внутрішньогосподарський контроль (бухгалтерський і суспільний) захищає
інтереси підприємства і його колективу від зловживань, розкрадань і
безгосподарності, а також забезпечує підвищення ефективності його
господарської діяльності [34, 37]. Крім цього, на думку А. І. Бланка та
Л. Г. Столяр, внутрішньогосподарський контроль враховує бухгалтерський
підхід та охоплює методи і способи забезпечення збереження цінностей,
достовірності бухгалтерських документів, що допомагає уникнути
інвентаризаційних помилок, шахрайства та інших порушень [7] і є сукупністю
заходів, що вживають всередині підприємства, які забезпечують запобігання та
виявлення операцій із господарськими засобами та джерелами і дій посадових
осіб, що суперечать цілям їхньої діяльності або вимогам чинного законодавства
[42]. Проте Т. О. Каменська наголошує на тому, що внутрішній контроль – це
механізм, за допомогою якого власники, наглядова рада, виконавче керівництво
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підприємства отримують розумний рівень упевненості в тому, що
підприємство досягне поставленої мети у найбільш ефективний спосіб [24].
На її думку, “у широкому розумінні контроль – це безперервний процес
управління діяльністю підприємства, який включає збір інформації, її аналіз,
прийняття на основі даного аналізу рішень управлінського та коригувального
характеру, забезпечення процедур зворотного зв’язку”, а “у вузькому
тлумаченні термін “внутрішній контроль” може означати процес збору
інформації про об’єкт контролю, який здійснюється всіма менеджерами
підприємства (суб’єктами контролю) у рамках виконуваних ними функцій”
[23].
В останні роки розвитку економічної науки особливе місце відводилося
контролю як функції управління. Так, на думку, Є. В. Калюги, контроль варто
розглядати “як функцію менеджменту, а не як обліково-перевірочну діяльність”
[22, с. 29]. Тієї ж позиції дотримуються Я. А. Гончарук та В. С. Рудницький,
вказуючи, що контроль – це “… система спостереження і перевірки
відповідності процесу функціонування об’єкта управління прийнятим
управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на
керований об’єкт, виявлення відхилень у процесі виконання цих рішень” [15, с.
14].
К. А. Артюшок, В. А. Дерій, Т. О. Каменська, Р. О. Костирко,
В. А. Панков, В. О. Шевчук вважають, що запровадження системи
внутрішнього контролю є дієвим інструментом здійснення управління будьяким підприємством [4, 18, 23, 27, 36].
Однією з функцій управління розглядає внутрішній контроль
І. А. Бєлобжецький. В той же час, вчений вказує, що це безупинне
спостереження за економічною ефективністю виробничої, постачальницькозбутової та економічної діяльності, забезпечення збереження грошових і
матеріальних засобів, усунення причин і умов, що породжують
безгосподарність і втрати [5]. Такого ж підходу дотримується Н. І. Дорош,
зазначаючи, що внутрішній контроль – це контроль за якістю управління
підприємством з метою попередження втрати ресурсів та виявлення недоліків
для своєчасного попередження фінансових труднощів [20]. Не можна не
погодитися з поглядами А. Г. Загороднього, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин,
Т. В. Ковтуна, Л. В. Нападовської про те, що внутрішній контроль – це
здійснюваний підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських
рішень у сфері фінансової діяльності з метою організації фінансової стратегії та
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього
підприємства; що спрямований на досягнення довгострокових цілей компанії,
які є наслідком дії керівництва з планування, організації, моніторингу
діяльності суб’єкта господарювання у цілому та її окремих підрозділів, та який
забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей шляхом реалізації
прийнятих управлінських рішень [21, 25, 33]. Однак Т. А. Бутинець наголошує,
що з іншого боку “внутрішній контроль – це постійна, щоденна робота, яка
унеможливлює допускання зловживань і дає можливість використовувати
ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на його користь
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відповідно до прийнятих планів, а також захищає інтереси працюючих у
відповідності до умов колективного договору” [9, c. 32].
Водночас багато сучасних вчених розглядають внутрішній контроль як
систему процедур, заходів, дій тощо. Так, В. Д. Андрєєв, Р. М. Воронко та
С. І. Головацька вважають, що “внутрішній контроль – це система контрольних
процедур, план організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного
проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, охайності
облікових перевірок та своєчасного надання фінансової інформації” [1, 13, 14].
Своєю чергою, М.Д. Корінько, В.М. Яценко, М.В. Ромаш та В.І. Шевчук
визначають внутрішній контроль як систему заходів, визначених керівництвом
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного
виконання усіма працівниками своїх обов’язків щодо забезпечення та
здійснення господарських операцій” [26, 39, 46].
Як сукупність дій, здійснених суб’єктами господарювання щодо
визначення фактичного стану об’єкта контролю – порівняння фактичних даних
із запланованими; оцінка відхилень, що виявляються, і ступінь їх впливу на
аспекти функціонування підприємства; виявлення причин зафіксованих
відхилень – трактує внутрішній контроль В. В. Бурцев [8, с. 56].
Особливими, на нашу думку, є погляди Ч. Т. Хорнгрена та
Дж. Фостера, які визначають внутрішній контроль як комплекс бухгалтерського
управлінського контролю, що допомагає забезпечити відповідність рішень,
прийнятих в організації, з реалізацією їх на практиці [43]. У розвиток такого
підходу є визначення групи вчених: В. І. Бачинського, С. А. Кошкарова, П. О.
Куцика та Л. Г. Медвідь, які вважають, що внутрішній контроль – це перевірка
виконання ухвалених рішень, що дає можливість отримувати інформацію про
функціонування ланок системи, та форма зворотного зв’язку, за допомогою
якого, керівництво отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого
об’єкта і реалізацію управлінських рішень [29,31],
З огляду на застосування системного підходу, внутрішній економічний
контроль розглядає В. Ф. Максімова, вказуючи, що це система, котра
складається із інформаційного забезпечення контролю (вхід); інформації про
об’єкт управління, отриманої у результаті контролю (вихід); сукупності
первинних точок контролю, управлінських центрів контролю, координаційного
центра контролю та елементів методу контролю, котрий функціонує у певному
контрольному середовищі конкретного підприємства [31, С. 92-94].
Вивчивши практику діяльності досліджуваних підприємств та науковий
доробок великої когорти вчених нами визначено внутрішній контроль
логістичних витрат як систему контрольних процедур з перевірки доцільності
здійснення логістичних операцій, ефективності діяльності структурних
підрозділів, які задіяні у процесах логістики, виконання їх керівниками своїх
функцій та обов’язків для потреб планування, організації та моніторингу
логістичної діяльності загалом і окремих її фаз зокрема, що забезпечує
прийняття ефективних управлінських рішень щодо оптимізації логістичних
витрат.
Дослідження наукових праць свідчать, що не існує єдиного підходу і до
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визначення мети внутрішнього контролю.
Велика група вчених визначає мету внутрішнього контролю, як
дотримання законності й економічної доцільності господарсько-фінансової
діяльності підприємства, забезпечення збереження майна, обраної стратегії
управління тощо. Так, на думку Л. О. Сухаревої, внутрішній контроль
проводиться з метою сприяння раціональному використанню капіталу,
збереженню активів відповідно до чинного законодавства та прийнятої
обліково-економічної політики [42]. Погоджуючись, М. Д. Корінько зазначає,
що при створенні системи внутрішнього контролю власник може мати на меті:
здійснення впорядкованої та ефективної діяльності; дотримання обраної
стратегії управління; забезпечення збереження майна; ведення якісного
документування господарських операцій [26, c. 50]. Позиція В. С. Рудницького
полягає у тому, що мета внутрішнього контролю – це забезпечення дотримання
законності й економічної доцільності господарсько-фінансової діяльності
підприємства [15, c. 364]. Ф. Ф. Бутинець також під метою внутрішнього
контролю розуміє недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів
підприємства [9]. Цієї ж думки дотримується Є. В. Калюга, вказуючи, що
“метою внутрішньогосподарського контролю є забезпечення достатньої
впевненості у тому, що фінансово-господарські операції, які здійснюються
господарюючим суб’єктом, задовольняють критеріям ефективності та
економічності, встановленим даним суб’єктом, фінансова звітність
господарюючого суб’єкта достовірна, діяльність господарюючого суб’єкта
здійснюється з дотриманням вимог законодавства” [22, c. 358].
Т. О. Каменська та О. Ю. Редько вважають, що є п’ять основних цілей
внутрішнього контролю: надійність і повнота інформації; відповідність
діяльності політиці, планам, процедурам, законодавству; забезпечення
збереженості активів; економічне та ефективне використання ресурсів;
досягнення підрозділами компанії поставлених завдань [24, С. 108].
Метою внутрішнього контролю, на думку В. М. Мурашко, є підвищення
ефективності й рентабельності господарської діяльності, запровадження
економічних режимів, зміцнення господарського розрахунку [33].
Проте З. П. Дереза пропонує двоїсте визначення мети внутрішнього
контролю. З одного боку – це “...забезпечення досягнення цілей організації, в
т.ч. відстеження питань ефективності організації на шляху досягнення цілей;
забезпечення підготовки достовірної та надійної звітності фінансового
характеру, що надається компанією різним групам; забезпечення дотримання
вимог законодавства”, а саме: задовольняти потреби зовнішніх користувачів
інформації [17, c. 15], а з іншого – це створення інформації про відхилення, які
мали місце в стані контролю порівняно із заданою керуючою системою метою,
оцінка з точки зору можливості досягнення поставлених цілей і передача цієї
інформації керуючою системою для прийняття рішень і коригування цілей
періоду діяльності, тобто задовольняти потреби внутрішніх користувачів [17, c.
13].
Погоджуючись, Н. Н. Артамонова підкреслює, що існують різні підходи
до визначення цілей внутрішньогосподарського контролю. На її думку,
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“...однією з найважливіших цілей внутрішнього контролю є забезпечення
керівництва оперативною та повною інформацією для прийняття управлінських
рішень щодо усунення негативних відхилень і підвищення ефективності
господарської діяльності” [3].
Цю думку підтримує низка вчених. Так Л. В. Рибалко вважає: “метою
внутрішньогосподарського контролю є інформаційне забезпечення та перевірка
управлінських рішень щодо наявності чи попередження помилок, відхилень і
усунення їх причин” [37, c. 277]. На попередженні проблем наголошують вчені
В. І. Бачинський, П. О. Куцик та С. А. Кошкаров. Вони зазначають, що “метою
оперативного контролю є, насамперед, недопущення недоліків чи мінімізація їх
негативного впливу шляхом проведення превентивного спостереження і
поточного моніторингу операцій, явищ чи процесу та сприяння більш
ефективній реалізації функцій оперативного управління на виробничих
підприємствах” [29, с. 173]. Варто погодитися з твердженням
Л. В. Нападовської та С. М. Петренко, які вважають, що внутрішній контроль
повинен носити превентивний характер, що полягає у запобіганні й
профілактиці конфліктних ситуацій та служити інструментом в організації
самоконтролю менеджерів та сприяти ефективному прийняттю рішень [33, с.
36, 36, с. 11].
Погоджуючись із думкою більшості вчених, вважаємо, що основною
метою внутрішнього контролю логістичних витрат виробничого підприємства є
інформаційне забезпечення та перевірка управлінських рішень щодо
оптимізації витрат, виявлення відхилень від запланованих показників і
усунення їх причин.
Важливе значення в організації та здійсненні процесу внутрішнього
контролю логістичних витрат підприємств з виробництва контрольновимірювальних приладів мають принципи, які одночасно посідають важливе
місце при реалізації теоретичних надбань у практичну діяльність підприємств. Їх
обов’язкове дотримання впливає на досягнення мети та вирішення завдань,
сформульованих суб’єктом управління.
Загалом у документах Базельського комітету визначено більш ніж 40
принципів внутрішнього контролю, проте деякі вчені пропонують власні
системи принципів організації та проведення внутрішнього контролю, зокрема
це Т. А. Бутинець [9] і Р. О. Костирко [27].
На основі проведених досліджень, нами запропоновані принципи
внутрішнього контролю логістичних витрат, які в умовах жорсткої ринкової
конкуренції набувають особливої ваги та дозволяють розробити цілісну
концепцію управління логістичними витратами виробничого підприємства
(рис. 1).
Розглядаючи систему управління логістичними витратами виробничого
підприємства необхідно визначити функції внутрішнього контролю як його
організаційно-методичний елемент.
У науковій літературі нема одностайної думки щодо функцій, які виконує
внутрішній контроль та їх змістового наповнення.
Певна група вчених, розглядаючи функції внутрішнього контролю,
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неправомірно зараховують до них завдання, які покладені на систему
контролю.
До прикладу, Ф. Ф. Бутинець вказує, що система внутрішнього контролю
повинна виконувати такі функції: 1) виявлення та використання внутрішніх
резервів і посилення режиму економії; 2) виявлення резервів підвищення
продуктивності праці; 3) запровадження заходів щодо зниження собівартості
продукції; 4) покращення використання матеріальних, фінансових, трудових
ресурсів; 5) усунення непередбачених витрат; 6) попередження крадіжок та
інших правопорушень [10]. Своєю чергою, Л. В. Нападовська запропонувала до
функцій внутрішнього контролю відносити: 1) експертну оцінку стратегічних
напрямів розвитку підприємства; 2) контроль процесів, що відбуваються в
самій організації; 3) оцінку прийнятих управлінських рішень; 4) оцінку
досягнутих результатів; 5) оцінку якості здійснення планування, обліку,
організації, аналізу; 6) контроль за виконанням функціональних обов’язків
конкретними
виконавцями;
7)
надання
кваліфікованої
допомоги
управлінському персоналу [33, с. 29].
Подібний перелік функцій визначає інша група науковців. Так
М. Ф. Максімова до функцій внутрішнього контролю відносить такі:
перевірочну, інформаційну, діагностичну, комунікаційну, орієнтуючу та
захисну [31]. С. М. Петренко зазначає, що, відіграючи важливу роль в
управлінні господарською діяльністю, контроль виконує інформаційну
(сигнальну), профілактичну (виховну) та інструктивну (мобілізуючу) функції
[36]. Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий функціями контролю
вважають: профілактичну (попереджувальну), інформаційну, культурновиховну та мобілізуючу [18, 28]. Л. В. Дікань зараховує до функцій
внутрішнього
контролю:
оперативну,
підпорядковану,
превентивну,
комунікативну, інформативну та захисну [19]. На думку Р. М. Воронка,
основними функціями внутрішнього контролю є профілактична, інформаційна,
коригувальна, мобілізуюча та виховна [12]. Як бачимо, перелік визначених
функцій частково повторюється, а деякі функції називаються по-різному.
На нашу думку, внутрішній контроль логістичних витрат підприємств з
виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинен виконувати такі
функції:
- інформаційну, яка передбачає ідентифікацію та узагальнення інформації
про фактичні логістичні витрати центрів відповідальності та їх відповідність
бюджетним показникам;
- діагностичну, яка передбачає вивчення і оцінку логістичної діяльності
підприємства за фазами логістики та структурними підрозділами, що задіяні в
процесах логістики; виявлення впливу зовнішнього середовища та внутрішніх
резервів у їх діяльності;
- комунікаційну, яка передбачає встановлення і підтримку зворотного
зв’язку між керівниками центрів відповідальності, відділом логістики та
керівництвом підприємства, надає інформацію для планування та про
виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності;
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- коригувальну, яка передбачає можливість на основі одержаної
інформації про логістичні витрати центрів відповідальності приймати
ефективні управлінські рішення та реалізувати коригувальні заходи із
залученням керівників структурних підрозділів (центрів логістичних витрат);
- мобілізуючу, яка передбачає використання певного досвіду, виявленого
за наслідками контрольних дій, іншими структурними підрозділами, що задіяні
у логістичній діяльності підприємства;
- виховну, яка передбачає залучати керівників та працівників структурних
підрозділів, задіяних у логістичній діяльності, до процесу здійснення контролю
та самоконтролю, підвищувати трудову дисципліну й творчу активність.
Отже, визначений перелік функцій свідчить, що для ефективного
управління логістичними витратами виробничого підприємства потрібна чітка
система внутрішнього контролю, яка б охоплювала усі сторони логістичних
процесів.
Обов’язковими елементами контрольного процесу в управлінні логістичними
витратами підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів є
завдання, інформаційне забезпечення, об’єкти, суб’єкти та процедури внутрішнього
контролю, які потребують визначення для формування його організаційнометодичних засад.
Підходи науковців до визначення переліку завдань внутрішнього
контролю також відрізняються між собою.
Заслуговують на увагу перелік завдань внутрішнього контролю С.І.
Головацькою та О.П. Сашко, які їх визначили у такому складі: 1) виявлення
економічно–недоцільних господарських операцій за бізнес–процесами
підприємств, 2) контроль за виконанням центрами відповідальності
поставлених завдань та цілей, 3) раціональне використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів [40, С. 36–40]. Основний зміст завдань
внутрішнього контролю витрат визначили у своїх працях Б. І. Валуєв та В. А.
Дерій вказавши, що завдання внутрішнього контролю – це порівняння
планових і фактичних витрат, виявлення відхилень та визначення їх причин,
попередження виникнення необумовлених відхилень у майбутньому [11, 18, с.
189].
Проведені дослідження наукових джерел та практики діяльності
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів дозволили нам
відповідно до принципів і функцій внутрішнього контролю витрат логістичної
діяльності у системі управління за центрами відповідальності сформувати такі
його основні завдання:
– забезпечити відповідність діяльності центрів відповідальності (центрів
логістичних витрат) стратегії логістичної діяльності підприємства загалом та
оптимізації логістичних витрат зокрема;
– ідентифікувати стан об’єкта дослідження (фактичні логістичні витрати
центрів відповідальності першого і другого рівня);
– сформувати необхідний рівень інформаційно-облікового забезпечення
управління логістичними витратами підприємства та центрів відповідальності
(фаз та структурних підрозділів, що задіяні у процесах логістики):
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– оцінити результативність виконання бюджетних показників щодо
логістичних витрат центрів відповідальності першого і другого рівня;
– своєчасно виявити та усунути відхилення та ризики, які виникли у ході
логістичної діяльності та впливають на результати роботи центрів
відповідальності (центрів логістичних витрат);
– виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності системи
управління логістичними витратами та їх оптимізації;
– забезпечити достовірність і своєчасність надання контрольно-облікової
інформації щодо логістичних витрат за центрами відповідальності та
оптимізувати інформаційні потоки з метою прийняття управлінських рішень.
Таблиця 1
Повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів
Суб’єкт
контролю

Контрольні повноваження

Головний бухгалтер
1. Організація роботи обліково-фінансового апарату підприємства.
(фінансовий
2. Формування облікової політики підприємства та контроль за її
директор)
дотриманням (в частині логістичних витрат).
Формування планів заготівлі виробничих запасів, виробництва і
Фінансовоекономічний відділ реалізації готової продукції
1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності
другого рівня.
Сектор
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів
управлінського
відповідальності обох рівнів.
обліку бухгалтерії
3. Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних.
(бухгалтер4. Оцінка діяльності центрів відповідальності.
аналітик)
5. Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних
показників від бюджетних.
1. Контроль правильності документального оформлення господарських
операцій щодо формування логістичних витрат.
Сектор фінансового
2. Контроль за дотриманням чинного законодавства щодо здійснення
обліку бухгалтерії
витрат діяльності.
3. Відображення логістичних витрат у системі бухгалтерського обліку.
1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності
першого рівня.
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів
відповідальності першого і другого рівня.
Керівник
відділу
3. Складання внутрішньої управлінської звітності центрів відповідальності
логістики
першого рівня (фаз логістичної діяльності).
4. Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних
показників від бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо їх
усунення.
1. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центру
Керівники центрів
відповідальності.
відповідальності
2. Складання внутрішньої управлінської звітності центрів логістичних
(структурних
підрозділів,
що витрат (структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах)
3.Фомування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників
задіяні
у
від бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо їх усунення.
логістичних
процесах)

Примітка. Сформовано автором

Організація внутрішнього контролю логістичних витрат передбачає
визначення як його завдань, так і об’єктів. Зокрема, пропонуємо здійснювати
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його за визначеними нами центрами відповідальності (центрами логістичних
витрат) Тобто, об’єктами внутрішнього контролю є логістичні витрати фази
постачання, фази виробництва та фази збуту (центри відповідальності першого
рівня) та центрів логістичних витрат – структурних підрозділів, що задіяні у
процесах логістики, (центрів відповідальності другого рівня).
Перелік і повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних
витрат за центрами відповідальності підприємств з виробництва контрольновимірювальних приладів наведені нами у табл. 1.
Для досягнення мети внутрішнього контролю логістичних витрат та
вирішення його завдань необхідним є застосуванням методичних способів та
прийомів.
Як слушно зауважує В. Ф. Максімова “чітко розроблений теоретично
метод слугує при вирішенні різноманітних задач і досягненні цілей
практичного контролю, надаючи в його розпорядження систему способів,
прийомів, процедур і скорочуючи таким чином витрати часу та інших ресурсів
стосовно проведення контрольних дій [31, С. 156-159.].
Проте в економічній літературі нема однозначних думок вчених як щодо
методу внутрішнього контролю так і щодо його складових – методичних
способів і прийомів.
Так М. Т. Білуха наводить занадто загальне визначення методичних
прийомів контролю, вказуючи, що це “специфічні прийоми, вироблені
практикою на основі досягнень економічної науки, які формуються залежно від
цільової функції науки та її загальнонаукових правил і характеризуються
взаємним проникненням в однорідні галузі науки” [6, с. 57]. Б. І. Валуєв також
вбачає метод контролю “в комплексному вивченні економічної ефективності,
законності, достовірності і доцільності господарських і фінансових операцій на
основі використання облікової, звітної, планової (нормативної) і іншої
економічної інформації у поєднанні із дослідженням фактичного стану об'єктів
контролю” [11, с.49]. Своєю чергою, І. А. Бєлобжецький необґрунтовано
звужує поняття методу, зазначаючи, що “в основі методу контролю лежить
використання системи способів документального і фактичного контролю, що
розкриває його комплексний характер і специфічність методу [5, с. 30-31].
На противагу, інші вчені окремо розглядають методи і способи
внутрішнього контролю. Так, Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар,
зазначають, що “адміністративний (управлінський) контроль охоплює
сукупнісгь методів і способів, а також інструкцій (наприклад посадових), які
допомагають управлінню, плануванню і контролю господарської діяльності
підприємств. Прикладом може бути бюджетування і подання звітів” [43, с. 398].
Е. А. Аренс та Дж. К. Лоббек виокремлюють три елемента методу контролю –
середовище контролю; облікову систему; контрольні моменти (процедури). [2,
с. 264].
На думку Л. В. Нападовської, методом внутрішньогосподарського
контролю є сукупність способів, процедур та прийомів, які забезпечують
реальну оцінку підконтрольних об'єктів. Основними елементами методу є:
визначення реального стану об'єкту; співставлення; оцінка; середовище
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Внутрішній контроль

Мета

інформаційне забезпечення та перевірка управлінських рішень щодо оптимізації
логістичних витрат, виявлення відхилень від запланованих показників й усунення їх
причин

Принципи

системності, структурності та делегування повноважень, гнучкості та ризикованості,
конфіденційності, відповідальності й об’єктивності, спрямованості, балансу
інтересів, синергізму, економії

Функції

Завдання

інформаційна, діагностична, комунікаційна, коригувальна, мобілізуюча, виховна

– забезпечити відповідність діяльності ЦВ (центрів логістичних витрат) стратегії
логістичної діяльності підприємства загалом та оптимізації логістичних витрат
зокрема;
– ідентифікувати стан об’єкта дослідження (фактичні логістичні витрати ЦВ першого
і другого рівня);
– сформувати необхідний рівень інформаційно-облікового забезпечення управління
логістичними витратами підприємства та ЦВ (фаз та структурних підрозділів, що
задіяні у процесах логістики):
– оцінити результативність виконання бюджетних показників щодо логістичних
витрат ЦВ першого і другого рівня;
– своєчасно виявити та усунути відхилення та ризики, які виникли у ході логістичної
діяльності та впливають на результати роботи ЦВ (центрів логістичних витрат);
– виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності системи управління
логістичними витратами та їх оптимізації;
– забезпечити достовірність і своєчасність надання контрольно-облікової інформації
щодо логістичних витрат за ЦВ та оптимізувати інформаційні потоки з метою
прийняття управлінських рішень

Об’єкти

ЦВ першого рівня – фази логістичної діяльності (постачання, виробництво, збут);
ЦВ другого рівня (центри логістичних витрат) – структурні підрозділи, що задіяні у
логістичній діяльності (відділ постачання, склади виробничих запасів, лабораторія
повірки якості продукції, тарний цех, відділ транспорту, дільниця технологічного
транспорту, відділ збуту, склади готової продукції, відділ маркетингу, відділ
логістики, відділ інформаційного забезпечення)

Суб’єкти

головний бухгалтер (фінансовий директор), фінансово-економічний відділ, сектор
управлінського обліку бухгалтерії (бухгалтер-аналітик), сектор фінансового обліку
бухгалтерії, керівник відділу логістики, керівники ЦВ (структурних підрозділів, що
задіяні у логістичних процесах)

Процедури

перелік, форматі порядок руху документів;бюджети логістичних витрат за ЦВ,
внутрішні управлінські звіти та відомості контролю логістичних витрат; “точки
контролю” для порівняння фактичних даних із бюджетними; інструменти оцінки та
засоби оптимізації логістичних витрат.

Рис. 2. Організаційно-методичні елементи внутрішнього контролю логістичних
витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів

(розроблено автором)
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контролю; облікова система. Однак специфічними для системи контролю є
лише два елементи: співставлення і оцінка, решта елементів запозичені зі
споріднених сфер і залучаються з метою досягнення мети контролю [33, с. 79].
Проте В. Ф. Максімова зазначає, що сутність методу контролю полягає у
співставленні отриманої інформації з бажаним станом (за законами,
інструкціями, планами, розрахунками, дійсним станом об’єкта за документами
чи в реальному вимірі, тощо), а оцінка результату співставлення й розробка
коригуючих заходів є реалізацією результатів застосування методу контролю
для цілей управління підприємством [31, с. 156-159.]. Водночас, вона вважає,
що елементами методу є безпосередньо спрямовані на об’єкт конкретні
контрольні дії – контрольні процедури, добір котрих для проведення контролю
кожного конкретного об’єкта обумовлюються певними методичними
прийомами, в межах яких проводиться робота на підконтрольному об’єкті [31].
Тому, на нашу думку, суттю контрольних процедур є: визначення переліку та
формату документів і порядку їх руху; змістове наповнення та форми бюджетів
логістичних витрат за центрами відповідальності, внутрішніх управлінських
звітів і відомостей контролю логістичних витрат; “точки контролю” для
порівняння фактичних даних із бюджетними; вибір інструментів оцінки та
визначення засобів оптимізації логістичних витрат.
Розглянуті організаційно-методичні елементи внутрішнього контролю
логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних
приладів є підґрунтям для побудови цілісної підсистеми внутрішнього
контролю логістичних витрат на підприємстві (рис. 2).
Висновки. Отже, для того, аби система внутрішнього контролю
логістичних витрат виробничого підприємства діяла ефективно, мають бути
чітко визначені його організаційно-методичні елементи та прописані у такому
внутрішньому регламентуючому документі як Положення про організацію
внутрішнього контролю логістичних витрат. Розробка та затвердження
Положення про внутрішній контроль логістичних витрат дозволить не лише
ефективно виконувати його завдання, застосовувати методи внутрішнього
контролю, розробити посадові інструкції керівників центрів логістичних
витрат, узагальнювати результати контролю, а й оперативно, своєчасно та
постійно забезпечувати вільний обмін інформацією між тими, хто встановлює
планові завдання, й тими, хто повинен їх виконувати. А також дасть
можливість вчасно реагувати на певні критичні ситуації та оперативно
приймати необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА
СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ (НА
ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ)
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА)
ANALYSIS OF THE MODERN APPROACHES OF FINANCIAL SUPPORT
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE REGION
(ODESA REGION CASE)
Анотація. У статті приведені результати аналізу фінансової підтримки малих та
середніх підприємств в Одеському регіоні та перспективи розвитку цього напрямку на
регіональному рівні. В результаті, було обґрунтовано теоретичні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо поглиблення вивчення регіонального розвитку малих та
середніх підприємств (МСП) в Одеському регіоні, а також важливості фінансового
стимулювання МСП в регіоні з метою його економічного розвитку. Дослідження показало,
що розвиток сектору малого і середнього бізнесу є невід'ємною частиною трансформації
централізованої економіки в ринкову та розвинену; політика, розроблена для сприяння та
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, потребує місцевого / регіонального
підходу.
Ключові слова: малі та середні підприємства (МСП), проблеми підтримки МСП в
Україні, фінансування МСП в регіоні, аналіз МСП в Одеському регіоні.
Анотация. В статье приведены результаты анализа финансовой поддержки малых
и средних предприятий в Одесском регионе и перспективы развития этого направления на
региональном уровне. В результате, было обосновано теоретические положения и
разработаны практические рекомендации по углублению изучения регионального развития
малых и средних предприятий (МСП) в Одесском регионе, а также важности финансового
стимулирования МСП в регионе с целью его экономического развития. Исследование
показало, что развитие сектора малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью
трансформации централизованной экономики в рыночную и развитую; политика,
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разработанная для содействия и поддержки развития малого и среднего бизнеса, требует
местного / регионального подхода.
Клочевые слова: малые и средние предприятия (МСП), проблемы поддержки МСП в
Украине, финансирование МСП в регионе, анализ МСП в Одесском регионе.
Abstract. The article presents the results of the analysis of financial support of small and
medium enterprises in the Odessa region and prospects of development of this sector at the regional
level. As a result, the theoretical basis and practical recommendations for deepening the study of
regional development of small and medium enterprises (SMEs) in the Odessa region were
grounded, as well as the importance of financial stimulation of SMEs in the region for the purpose
of its economic development. The research showed that the development of the SME sector is an
integral part of the transformation of the centralized economy into developed; a policy designed to
promote and support the development of small and medium businesses requires a local / regional
approach.
Keywords: small and medium enterprises (SMEs), problems of SME’s support in Ukraine,
SME’s financing in the region, analysis of SMEs in the Odessa region.

Постановка проблеми. Малі та середні підприємства складають 99,8%
підприємств в Україні, що складає 2/3 від усіх робочих місць та близько 60%
ВВП у приватному секторі. Переважна більшість з них на місцевому та
регіональному рівнях відіграють роль постачальників послуг для місцевого
населеня. Малі та середні підприємства (МСП) є більш відповідальними перед
своїми працівниками та більш інтегрованими у місцеве суспільство. Вони
відіграють важливу роль у стабілізації суспільства і відіграють віжливу
функцію у відносинах між працівниками та власниками капіталу / власників.
Тому малі та середні підприємства відіграють вирішальну роль для економічної
стабільності на місцевому та регіональному рівнях і знаходяться у центрі так
званої української соціальної моделі.
Економічна криза ще раз продемонструвала, що МСП виступають
важливим буфером економічного розвитку і вони набагато неохочіше
звільняють працівників у важкі часи. На початок 2009 року кількість великих
підприємств, які повідомили про скорочення зайнятості було в два рази вище,
ніж малих підприємств та в три рази вище, ніж мікропідприємств, що робить
МСП важливим стабілізатором у всьому бізнес циклі. МСП відіграють
центральну роль у забезпеченні професійної освіти та підготовки кадрів на
роботі. Крім того, МСП мають вирішальне значення для інтеграції мігрантів на
офіційний ринок праці, які починають часто як незалежні, як малі підприємці,
або як працівники малого та середнього бізнесу. МСП також відіграють
ключову роль як фактор інновацій у європейській економіці, хоча більшість
малих та середніх підприємств не здійснюють науково-дослідницьку діяльність
як офіційно визначену. Інновації в МСП залежать в значній мірі від кваліфікації
підприємців та співробітників [1]. Економічний успіх цих підприємств в
конкурентному середовищі залежать від їхньої здатності вдосконалювати свою
продукцію, послуги та моделі розподілу.
Тому зрозуміло, що МСП є ключем до успішної реалізації «Стратегії
сталого розвитку України – 2020», у тому числі завдань першорядного
значення, таких як відновлення економіки, створення робочих місць,
озеленення економіки та інновації [2]. Особливо це стосується ролі, яку вони
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відіграють для економічного розвитку та соціальної стабільності на
регіональному та місцевому рівнях.
Незважаючи на це, багато МСП скаржаться на те, що політики не знають
про цю роль, чи не залучають МСП та їх представників достатньо при розробці
політики та не визнавають і не поважають потреби МСП, коли приймаються
політичні рішення. Це особливо стосується регіональної політики пов'язаної з
фінансовими програмами, де все більше і більше МСП припинили
представляти проекти через розчарованість високими адміністративними
бар'єрами та браком підтримки з боку регіональних органів влади [3]. Тому
постає необхідність обгрунтування важливості фінансового стимулювання
МСП в регіоні з метою його економічного розвитку.
Аналіз попередніх досліджень та публікацій. На прикладі країн з
розвинутою економічною системою, ми можемо зробити висновок, що значні
регіональні відмінності залежать в значній мірі від МСП, які сприяють
зростанню зайнятості та економічному розвитку. Наприклад, у Великобританії
спостерігаються значні регіональні відмінності в рівні появи нових
падприємств, який протягом 1980 – 1990 рр. був майже втричі вищими в
Лондоні та Південному Сході ніж в деяких периферійних регіонах [4]. Крім
того, міжнаціональне порівняння темпів формування нових підприємств в
країнах з розвинутою економікою виявило аналогічні регіональні відмінності у
всіх розглянутих країнах, де було виявлено, що найбільш продуктивні регіони,
це ті що мають щорічний рівень появи нових падприємтсв в два-чотири рази
більше, ніж в менш розвинутих регіонах [5]. Мейсон пояснив ці регіональні
коливання в формуванні нових підприємств з точки зору відмінностей в
економічних та професійних структурах, культурі підприємництва та
економічних факторах, що стосуються як попиту, так і пропозиції факторів
виробництва [6]. Показано, що регіональні диспропорції у розвитку малого та
середнього бізнесу також існують в Естонії, де в 1995 році у Таллінні
нараховувалося 54% всіх зареєстрованих підприємств, але лише 29% від
загальної кількості населення [7]. Зі сторони регіонального правління,
стурбованість відмінностями в показниках розвитку бізнесу в Шотландії та
Великобританії призвела до того, що Шотландське управління розпочало
програму стимулювання розвитку підприємства з метою усунення розриву між
Шотландією та іншою частиною Великої Британії.
Існують також значні свідчення, які показують, що у Великобританії
існують регіональні відманності у здатності МСП створювати робочі місця.
Наприклад, низка досліджень показали, що МСП у сільській місцевості
перевершують показники створення робочих місць у містах. Хоча результати
різних досліджень відрізняються, загальним висновком є вплив місцевого
середовища на здатність МСП розвиватися та створювати робочі місця у
регіоні.
Оскільки регіональне розташування впливає на ділову активність та
здатність малих і середніх підприємств розвиватися та створювати нові робочі
місця, існує сильний аргумент для регіонального управління щодо підтримки
малих та середніх підприємств, яка буде відрізнятися по регіонам залежно від
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сильних та слабких сторін місцевої економіки стосовно розвитку малого та
середнього бізнесу.
В звязку з чим, головним завданням данного дослідження є аналіз
фінансової підтримки малих та середніх підприємств в Одеському регіоні та
перспективи розвитку цього напрямку на регіональному рівні.
Основний матеріал дослідження. Позитивне ставлення до МСП в
розвинених країнах Європейського Союзу (ЄС) стало предметом структурної
політики вже коли було виявлено, що МСП є найбільш динамічним фактором
економічного зростання, джерелом створення робочих місць і рушієм
регіонального розвитку.
У Європейському Союзі (ЄС) на наднаціональному рівні основою для
правового визначення малих та середніх підприємств служить Рекомендація
Комісії Європейських Співтовариств для визначення мікро підприємств, малих
і середніх підприємств, згідно з якою компанія належить до сфери малого та
середнього бізнесу, якщо її показники не перевищують встановлених
максимальних порогових значень числа зайнятих і/або річного підсумку
балансу, або річного обороту компанії. Крім того, враховується також ступінь
незалежності компанії, щоб виключити більш залежні з економічної точки зору
підприємства, пов'язані з будь-якої великої фірмою або групою, з програм
підтримки малих та середніх підприємств [8]. Порівняльна система критеріїв,
що визначають суб’єкти МСП наведено нижче (див. табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна таблиця критеріїв, що визначають суб'єкти МСП

Європейський
Союз

Країни

Україна

Країни

Максимальні значення
критеріїв
число зайнятих,

чол.

річний оборот, євро
річний підсумок
балансу, євро
ступінь незалежності
Максимальні значення
критеріїв
число зайнятих, чол.
річний оборот,
євро
ступінь незалежності

≤ 2млн.

Категорії підприємств
Малі
Середні
під-ва
під-ва
від 10 до Від 50 до
49
249
≤ 10млн. ≤ 50млн.

> 50млн.

≤ 2млн.

≤ 10млн.

>43млн.

Мікро
під-ва
≤9

≤ 43млн.

Великі
під-ва
≥ 250

порогове значення участі в капіталі, яке належить
іншому підприємству, становить 25%
Категорії підприємств
Мікро
Малі
Середні
Великі
під-ва
під-ва
під-ва
під-ва
≤ 10
≤ 50
≥ 250
≤ 2млн.

≤ 10млн.

Інші

≥ 50млн.

не має значення

Отже, за вищевказаними об'єктивними причинами розбіжності в
національних визначеннях суб'єктів малого та середнього бізнесу можна
вважати виправданими, а деякі допущення, які доводиться робити при
зіставленні статистичних показників по малим і середнім підприємствам у
різних країнах, можна вважати прийнятними і не спотворюючими загальну
картину.
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Події в окремих регіонах Укрїни в 90-х роках значно визначалися
процесом трансформації української економіки у напрямку стандартів ринкової
економіки. Умови, які сформувалися в процесі перетворення української
економіки з централізовано- запланованої на ринкову, продовжує
поглиблювати регіональна диспропорція. Нинішні регіональні диспропорції
відображені зокрема в:
 регіональна частка у ВВП;
 рівень безробіття;
 рівень іноземних інвестицій в окремих регіонах;
 рівень доходів населення;
 прогрес у створенні та розвитку малих та середніх підприємств;
 рівень використання переваг окремих регіонів;
 рівень інфраструктури в регіонах;
 частка інвестицій у державний сектор та інші.
З багатьох чинників, що визначають регіональні відмінності для України,
це особливо важливо:
 іноземні інвестиції в регіони, що розвиваються;
 експорт в регіонах;
 розвиток малих та середніх підприємств, стартапів у регіонах.
Регіональний аспект має важливе значення для надання фінансової
підтримки малим та середнім підприємствам. Здатність МСП виживати і
зростати на більш конкурентних ринках залежить від того, наскільки вони
зможуть залучати фінансові ресурси з-поза фірми. Оскільки обмежені ресурси є
одним з недоліків з якими стикаються МСП, вони можуть час від часу
звертатися до окремих осіб та організацій поза межами фірми, за допомогою у
вирішенні фінансових проблем. Тому, метою має бути розробка
інфраструктури підтримки підприємництва, яка відповідатиме потребам МСП
на різних етапах їх розвитку. Бізнес поради, інформація та консультування
повинні бути доступні, щоб нові МСП могли базовувати бізнес-принципи,
доступ до яких здійснюється на місцевому рівні. Однак, як тільки підприємтво
сформоване, потреби в їх підтримці, як правило, стають більш
спеціалізованими. Наприклад, інформація, поради та консультації стосовно
низки питань, включаючи експортну розвідку, інформаційну та комунікаційну
технологію та управління якістю. Оскільки неможливо зробити всю більш
спеціалізовану підтримку доступною на місцевому рівні, доступ до цих послуг
може бути полегшено через єдину місцеву точку входу. Такий підхід має
потенційну перевагу, оскільки він може допомогти інтегрувати програми
підтримки та надання послуг на місцевому рівні.
Хоча більшість країн з перехідною економікою запровадили заходи
прямої підтримки для сприяння розвитку малих та середніх підприємств,
дослідження показують, що обсяг цієї допомоги, як правило, обмежений. У
цьому відношенні Вельтер пояснює обмежений успіх центрів підтримки
розвитку підприємництва в країнах ЄС з точки зору бюрократичних труднощів,
проблем з координацією фінансових ресурсів з ряду фінансових джерел. Тим не
80

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 12

менш, Вельтер наголошує на необхідності прийняття децентралізованого
підходу до підтримки малого та середнього бізнесу. У своєму дослідженні він
посилається на місцеві підприємництва Угорщини як хороший приклад
наявності програм, в яких беруть участь місцеві та регіональні учасники [9].
Аналіз МСП в Одеському регіоні. Важливим чинником формування
конкурентної економіки, насичення ринку необхідними товарами, послугами та
підвищення рівня життя населення є розвиток малого та середнього бізнесу.
Основні зусилля влади протягом останніх років були направлені на реалізації
регіональних програм розвитку малого підприємництва, спрощення процедур
входження в бізнес, впровадження державної регуляторної політики [10].
Статистичні дані щодо розвитку малого підприємництва в Одеській
області окреслюють в цілому стійку тенденцію росту. За останні 5 років
загальна кількість малих підприємств збільшилась з 11,7 до 16,1 тис. одиниць, а
середньорічна кількість зайнятих на них – з 98,5 до 100,6 тис. осіб. Основна
частина малих підприємств працює у містах Одеса (68,2%), Іллічівськ (4,0%),
Ізмаїл (2,7%) та Овідіопольському (3,7%) і Біляївському (2,0%) районах. 29,1%
малих підприємств функціонує в сфері торгівлі, 24,3% – у наданні послуг щодо
операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданні послуг
підприємцям, 9,2% – у сфері транспорту та зв’язку, 11,3% – у промисловості,
8,7% – в будівництві, 5% – сільськогосподарські.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств за
останні 5 років збільшився майже у 2 рази і становить 4,9 млрд. грн., що
складає 7,1% від загального виробництва по області. Питома вага малого та
середнього бізнесу у формуванні зведеного бюджету по області становить
майже 40 відсотків. Стрімко зростала чисельність безробітних у 90-ті роки, а
починаючи з 2000 року цей показник постійно зменшується. У 2006 році рівень
безробіття населення в Одеській області у віці від 15 до 70 років становив 5,1%
проти 11,8% у 2000 році, а у 2017 цей показник вже був на 11% меншим ніж у
2016 році [11].
Невідповідність попиту та пропонування робочої сили, вартості
відтворення робочої сили та її ціни на внутрішньому ринку праці, що зумовлює
бідність населення, стали причиною виїзду громадян України для
працевлаштування в інших країнах, з вищим рівнем заробітної плати.
Основними причинами зовнішньої трудової міграції є невідповідна оцінка
професійного рівня робочої сили, низька соціальна захищеність як тих, що
працюють, так і безробітних.
Позитивним результатом трудової міграції є сприяння соціальноекономічній стабільності в області шляхом додаткового надходження значних
фінансових ресурсів, що вигідно не тільки сім'ям окремих громадян, які є
власниками даних ресурсів, а й регіону в цілому, оскільки знижується рівень
бідності, зростає сукупний попит, збільшується обсяг внутрішнього ринку.
Крім того, після повернення з-за кордону значну частину зароблених коштів
українські громадяни витрачають на започаткування власного бізнесу,
створюючи робочі місця не тільки для членів своєї сім'ї, а й для інших
громадян.
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Важливою часткою у структурі доходів населення є заробітна плата.
Одним із основних показників темпів зростання середньомісячної заробітної
плати працівників, зайнятих економічною діяльністю, є рівень зростання
державної мінімальної заробітної плати, який з 1 січня 2016 року (1378,0 грн.)
до 1 листопада 2017 року виріс до 3200,0 грн. [12].
Таблиця 2
SWOT аналіз Одеського регіоу
1. Сильні сторони
Розвинутий морегосподарський комплекс
Сприятливі
умови
для
розвитку
сільськогосподарського виробництва та
переробної промисловості
Розвинутий ринок туристичних послуг
Активний розвиток фінансово-кредитної
системи
Високий рівень активності підприємницької
діяльності
Положення регіону на півдні України з
виходом до Чорного моря
Характер та культура та історичний
потенціал
Висока якість освіти
Висококваліфікована та гнучка робоча сила
3. Зовнішні можливості
Сильні зовнішньоекономічні зв'язки
Приплив інвестицій ззовні
Наявність перспективних галузей для
розміщення інвестицій
Можливості активного розвитку сфери
послуг
Активна позиція місцевої влади щодо
поліпшення
інноваційно-інвестиційного
клімату в регіоні
Інтенсифікація
міжрегіональної
економічної співпраці
Комплектація
інфраструктури,
яка
покращить привабливість регіону для
інвесторів, перевізників та відвідувачів
Розширення ринку після вступу на ринок
ЄС та створення стимулів для інвесторів
[13]
Ефективне використання фінансування з
метою оптимізації пропозиції і попиту на
ринку праці
Використання потенціалу для туризму

2. Вади
Зарегульованість
підприємницької
діяльності
Припинення роботи значної кількості
промислових підприємств
Тривалий процес реформування економіки
Суттєві
внутрішньо
регіональні
диспропорції
за
рівнем
соціальноекономічного розвитку
Значна
концентрація
економічного
потенціалу в кількох містах області
Значна кількість населення, яка має низький
рівень доходів
Низька внутрішня енергозабезпеченість.
Високі банківські відсотки
Недостатня інфраструктура міст
Недостатньо фінансових ресурсів
Слабка база для дослідницьких установ
4. Зовнішні загрози
Енергозалежність від зовнішніх джерел
енергопостачання
Незадовільна
структура
зовнішніх
інвестицій
Недовіра закордонних ділових кіл до
гарантування державою захисту інвестицій
та економічних інтересів
Недостатність капіталу, що зменшує інтерес
потенційних інвесторів до транскордонного
співробітництва
Нездатність адаптуватися до ринку праці та
ведення бізнесу ЄС
Неефективне використання фінансування,
спрямованого на зростання ринку робочої
сили, який може призвести до того, що
більше людей будуть залежні від соціальних
виплат

Область розташована на перехресті важливих транспортних шляхів, які, з
одного боку, з’єднують розвинуті центри Європи з багатими на сировину
країнами Сходу, а з іншого – Північно-Східну та Центральну Європу з країнами
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Середземномор’я. Це створює ситуацію, за якої область з її розвиненою
транспортною інфраструктурою та мережею морських і річкових портів може
відігравати важливу роль у перетворенні України на транзитну державу.
Транскордонне і приморське положення регіону дає змогу транспортувати
через його територію значні обсяги нафти, природного газу та електроенергії, в
тому числі до країн ЄС. Регіон відіграє важливу роль в транзиті електроенергії,
водночас відчуваючи її певний дефіцит. Одеська область за рахунок власних
потужностей виробляє лише 4% необхідної електроенергії. Нарощування
енергетичного потенціалу регіону – це екстенсивний шлях розвитку економіки.
Вигідне географічне положення, близькість ринків збуту продукції,
багатогалузева промисловість, розвинена мережа транспортних комунікацій,
кваліфікована робоча сила зміцнюють економічний потенціал, додають області
переваг перед іншими регіонами України. Нижче наведена таблиця зі зведеним
аналізом Одеського регіону (див. табл. 2).
З аналізу випливають наступні глобальні стратегічні цілі:
 зупинити економічне і соціальне відставання регіону, що приведе до
постійного зменшення диспропорцій між Одеським регіоном та іншими
регіонами в економічних показниках, соціальній динаміці, екологічній рівновазі
та загальній якості життя;
 мобілізувати внутрішні ресурси регіону та забезпечувати ресурсами з
поза меж регіону як додаткові, оскільки Одеський регіон слабкий з точки зору
ресурсів.
В Одеському регіоні, як і в Україні в цілому розроблено законопроекти та
різні програми фінансової підпримки малих та середніх підприємств. Нажаль,
більшість з них не були аквтино запроваджені та існують лише на папері.
Розглянемо розроблену програму пільгового кредитування для підприємців
Одещини.
Програма «Розумний регіон», створена у 2017 році, спрямована на
стимулювання конкурентоздатного бізнесу та підвищення частки продукції з
високою доданою вартістю, яка виробляється в Одеській області.
Програма передбачає компенсацію частини відсоткової ставки по
кредитах, які спрямовуватимуться на такі цілі:
 придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів
виробничого призначення;
 модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження
його собівартості;
 впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
 розроблення нових видів продукції (товарів).
За рахунок обласного бюджету учасники програми можуть отримати
компенсацію у розмірі 10% відсоткової ставки за кредитом: якщо відсоткова
ставка банку складає 18% річних, 10% покриваються за рахунок бюджету
області, 8% сплачуватимуться підприємцем.
Згідно умов програми, гранична сума щомісячної компенсації по
відсотковій ставці складає 50 тис. гривень. Взяти участь у програмі пільгового
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кредитування можуть підприємці, чий розмір кредиту не перевищує 5 млн грн,
а строк повернення кредиту – 3 років [14].
Висновки. Хоча значення МСП для місцевого економічного розвитку
відрізняється в різних дослідженнях, існує загальна згода щодо двох ключових
моментів: по-перше, що розвиток сектору малого і середнього бізнесу є
невід'ємною частиною трансформації централізованої економіки в ринкову та
розвинену; а по-друге, що політика, розроблена для сприяння та підтримки
розвитку малого та середнього бізнесу, потребує місцевого / регіонального
підходу.
Звичайно, в останні роки в Україні та інших зрілих ринкових економіках
розвиток малого та середнього бізнесу є важливою частиною стратегій
місцевого економічного розвитку, часто поєднуються зі спробами залучення
внутрішніх інвестицій, як з-за кордону, так і з інших регіонів. Існує загальне
визнання ролі МСП у місцевому / регіональному економічному розвитку, що
чітко висвітлює особливі проблеми в контексті країн з перехідною економікою.
Що стосується підтримки на регіональному та державноиу рівнях, то
можна винести, що одним з уроків, які можна дізнатись із досвіду у Західній
Європі, є необхідність з'ясувати, якими є цілі втручання та на яких підставах
може бути виправдане таке залучення. Це більше питання вивчення помилок,
ніж успіхів, оскільки в більшості країн ЄС підхід до підтримки МСП був, як
правило, прагматичним. Як наслідок, необхідно відокремлювати та вирізняти
цілі підтримки малих та середніх підприємств від цілей окремих урядовціх. Це
питання потребує більш глибокого вивчення в умовах української економіки, як
на державному так і на регіональному рівнях.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ОЦІНКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ВАРИАТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
VARIATION OF EVALUATION OF ENTERPRISE EXPENSES IN
ADOPTING MANAGERIAL DECISIONS
У статті досліджено процес вибору багатоваріантних параметрів оцінки ресурсів
підприємства та джерел їх формування з точки зору оптимізації витрат підприємства.
Використання на практиці запропонованої послідовності вибору альтернатив в оцінці
витрат дозволить виявити додаткові напрями та розміри резервів раціоналізації процесу
управління ними.
Ключові слова: витрати, варіативні методи, аналіз, управління, ефективність.
В статье исследован процесс выбора многовариантных параметров оценки ресурсов
предприятия и источников их формирования с точки зрения оптимизации расходов
предприятия. Использование на практике предложенной последовательности выбора
альтернатив в оценке расходов позволит выявить дополнительные направления и размеры
резервов рационализации процесса управления ими.
Ключевые слова: расходы, вариативные методы, анализ, управление,
эффективность.
In the article the process of selection of multivariate parameters of enterprise resource
estimation and sources of their formation in terms of optimization of expenses of enterprises is
investigated. The practical application of the proposed sequence of alternatives in cost estimation
will allow identifying additional directions and size of reserves for streamlining the management
process.
Key words: expenses, variation methods, analysis, management, effectiveness.

Постановка проблеми. Витрати відіграють значну роль у діяльності
будь-якого підприємства оскільки напряму впливають на формування
фінансового результату діяльності. Процес прийняття управлінських рішень
щодо витрат суб’єкту господарювання передбачає порівняння між собою
декількох альтернативних варіантів з метою вибору серед них найкращого.
Тому дослідження послідовності даного процесу, змісту його етапів,
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значущості результатів надає можливість виявити резерви підвищення
ефективності управління витратами, що обумовлює актуальність роботи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань
управління витратами підприємства в цілому та окремим його елементам
останнім часом присвячені праці таких авторів, як Г. І. Андрєєвої [1], І. С.
Андрющенко [2], В. А. Дерій [3], О. Б. Курило [4], І. В. Лісовського [5], Є. М.
Рудніченко [6], Г. Г. Савіної [7], В. І. Чиж [8] та ін. Проте на сьогодні
спостерігається суперечливість, неоднозначність думок науковців відносно
дослідження методики оцінки ресурсів підприємства та джерел їх формування у
взаємозв’язку з витратами.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є
дослідження процесу вибору багатоваріантних параметрів оцінки ресурсів
підприємства, джерел їх формування з точки зору оптимізації витрат
підприємств та розробка практичних рекомендацій щодо його удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мета управління витратами
підприємства залежить від обраної стратегії діяльності. Однак її досягнення
потребує прийняття управлінських рішень щодо оптимізації витрат, що
передбачає розробку заходів, спрямованих на мінімізацію їх суми, зниження їх
рівня, зростання віддачі або різних комбінацій вказаних напрямків підвищення
ефективності управління витратами.
Для вибору альтернативних заходів та оцінки ефективності прийнятого
управлінського рішення менеджменту підприємства необхідно заздалегідь
визначити найбільш адекватні для конкретних умов господарювання
показники-індикатори [4, с. 42], перелік та значення яких повинні базуватися на
прогнозуванні очікуваного результату.
Особливе місце в управлінні витратами підприємства займає аналіз, який
для забезпечення ефективності процесу повинен використовуватися не тільки
на стадіях розробки та реалізації управлінських рішень, а також під час їх
організації.
Наявність у законодавчій базі, яка регулює оцінку капіталу та витрат
підприємства, варіативної частини дає можливість управлінцям впливати на
формування витрат. Це потребує попереджувальну аналітичну діяльність щодо
вибору альтернатив.
На стадії розробки облікової політики при створенні підприємства або
внесення змін в діючу політику при зміні законодавства або плануванні в
процесі діяльності подій, операцій, які відрізняються за змістом від попередніх
[9], необхідно здійснювати аналіз нормативної бази з метою виявлення
альтернативних параметрів оцінки ресурсів, джерел їх формування, що
впливають на витрати.
Вибір альтернативного варіанту оцінки активів та зобов’язань може
впливати:
- лише на оцінку складових балансу підприємства, наприклад, вибір
підходів «до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до
нерозподіленого прибутку» [9];
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- на сам факт та дату визнання витрат, наприклад, рішення щодо
капіталізації витрат на ремонт основних засобів;
- на суму витрат, наприклад, вибір методу амортизації основних засобів.
Далі зі всієї сукупності багатоваріантних параметрів та методів оцінки
активів, зобов’язань, що впливають на витрати, необхідно виявити характерні
для конкретного підприємства.
Визначення мети управління витратами
Вибір індикаторів ефективності управління
витратами
Вибір переліку
показниківіндикаторів

Визначення кількісних
значень показниківіндикаторів управління
витратами

Визначення джерел інформації
про витрати та її отримання

Виявлення характерних для підприємства
багатоваріантних параметрів та методів
оцінки активів, зобов’язань, що впливають
на витрати
Зміна варіативних методів та елементів
оцінки активів, зобов’язань, що впливають
на витрати
Оцінка впливу зміни варіативних методів та
елементів оцінки активів, зобов’язань на
витрати
Аналіз впливу релевантних витрат на фінансові
показники діяльності підприємства

Вибір варіативних методів та елементів
оцінки активів, зобов’язань, що впливають
на витрати

Моніторинг змін законодавства,
подій в господарській діяльності
підприємства

Рис. 1. Послідовність вибору варіативних елементів та методів оцінки
активів, зобов’язань в управлінні витратами підприємства
Джерело: авторська розробка

Окремі умови, що зумовлюють вибір вказаних альтернатив, можуть не
відповідати специфіці діяльності підприємства на даний час (наприклад,
визначення строку оренди для визнання її фінансовою), але їх дослідження
дозволяє отримати релевантну інформацію для прийняття управлінських
рішень у майбутньому, що потребує використання прогнозних показників
економічного середовища діяльності підприємства.
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На даному етапі також необхідно провести аналіз потреби визначення
показників суттєвості. Результати проведеного автором дослідження
нормативних актів виявили, що майже 50% з якісних ознак суттєвості не мають
рекомендованого законодавством значення кількісного критерію, оскільки на
поріг суттєвості окремого суб’єкту господарювання впливають зовнішні та
внутрішні чинники, пов’язані зі специфікою їх діяльності.
В процесі аналізу впливу сукупності альтернативних параметрів та
методів оцінки ресурсів, джерел їх формування на витрати підприємства
досліджують зміни їх суми та структури. Отримані результати використовують
в аналізі впливу релевантних витрат на фінансові показники діяльності
підприємства. Доцільно проводити диференціальний аналіз ефективності
використання активів, фінансового стану підприємства, показників CVP –
аналізу, рівня ефекту фінансового важелю тощо.
Отримані результати аналізу можуть дозволити виявити наступні групи
альтернатив в оцінці витрат:
 ті, що суттєво впливають на витрати та забезпечують потрібні значення
показників-індикаторів ефективності управління витратами;
 ті, що суттєво не впливають на витрати, відповідно не є дійсним
інструментом управління витратами конкретного підприємства.
Обрані та затверджені у внутрішніх нормативних документах
підприємства, зокрема в обліковій політиці, альтернативні параметри та методи
оцінки активів, зобов’язань, які впливають на витрати, використовуються на
умовно-постійній основі. Їх корегування може здійснюватися лише при зміні
статуту підприємства, діючого законодавства та за умови забезпечення більш
достовірнішого відображення витрат у фінансовій звітності [9].
Найбільш наочно пропонована автором послідовність проведення вибору
альтернатив в оцінці витрат підприємства наведено на рис. 1.
Висновки. Проведені дослідження дають можливість зробити висновок:
подвійність природи формування витрат полягає в тому, що цей процес завжди
супроводжується або зменшенням активів, або збільшенням зобов’язань, що
впливає на фінансовий результат діяльності підприємства. Тому виявлення
характерних для окремого суб’єкту господарювання багатоваріантних
параметрів та методів оцінки ресурсів, джерел їх формування, які впливають на
витрати, розширює для менеджменту аналітичний інструментарій оптимізації
останніх. Використання на практиці запропонованої послідовності вибору
альтернатив в оцінці витрат дозволить виявити додаткові напрями та розміри
резервів раціоналізації процесу управління ними.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ З ПОЗИЦІЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВУЗАМИ С
ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ІMPROVEMENT STRATEGY FOR PREPARING THE STAFF OF THE
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS WITH COMPETITIVE APPROACH
У статті розглянуті підходи до визначення компетентнісного підходу у вищій освіті,
базуючись на якому запропоновано вдосконалення механізму підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах. Розроблено систему цілей та напрямів покращення фінансового
забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ, підвищення рівня кваліфікації
професорсько-викладацького складу, удосконалення рівня компетентності кадрів.
Ключові слова: компетентісний підхід, механізм підготовки кадрів, вища школа,
компетентність.
В статье рассмотрены подходы к определению компетентностного подхода в
высшем образовании, базируясь на котором предложено совершенствование механизма
подготовки кадров в высших учебных заведениях. Разработана система целей и направлений
улучшения финансового обеспечения, укрепления материально-технической базы ВУЗов,
повышения
уровня
квалификации
профессорско-преподавательского
состава,
совершенствования уровня компетентности кадров.
Ключевые слова: компетентностный подход, механизм подготовки кадров, высшая
школа, компетентность.
The research paper introduces a competitive approach to the high education, which
eventually offers the decent improvement strategy for preparing the staff of the educational
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establishments. It provides a system of goals and directions of working through the financial
resources, strengthening the technical basis of the high educational establishments, increasing the
qualification level of the university staff, and improving their competitive skills.
Key words: competitive approach, the mechanism of personnel training, higher education,
competence.

Постановка проблеми. Рух України у напрямі євроінтеграції
відбувається у складних умовах господарювання і всеохоплюючої системної
кризи, що зумовлює нестійкі конкурентні позиції держави (85 місце України
серед 138 країн світу у рейтингу глобальної конкурентоспроможності за 20162017 рр.). Вихід з кризи, активізація інноваційного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності країни значною мірою залежать від підготовки
високоосвічених кадрів, які володіють сучасними знаннями і необхідними
компетенція ми, які задовольнятимуть вимоги існуючих і новостворених
робочих місць. Запровадження компетентнісного підходу у підготовку кадрів
вищими навчальними закладами (ВНЗ) відповідає викликам часу, потребам
побудови нової освітньої моделі, що повинна мати випереджувальний характер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз засвідчив,
що вивченням сутності компетентісного підходу у сфері підготовки кадрів
займались такі науковці, як В. А. Болотов, В. В. Сериков [1], Г. Селевко [2], В.
Химинець [3], О. В. Глузман [4]. Проблемні аспекти ресурсного та кадрового
забезпечення ВНЗ досліджували М. Ю. Білінець [5], А. О. Касич, В. А. Циган
[6], Т.А. Конова, В.А. Антропов [7], Л.М.Ільїч [8]. Разом з тим, неоднозначність
підходів до оновлення механізму підготовки кадрів ВНЗ і ролі в цьому
компетентнісного підходу зумовлює потребу продовження наукових пошуків у
цьому напрямі.
Метою статті є дослідження шляхів удосконалення механізму підготовки
кадрів у ВНЗ на основі використання компетентісного підходу.
Результати дослідження. За роки незалежності умови розвитку вищої
школи України були вкрай нестабільними, що пов’язано з суперечливими
впливами політичних, соціальних, економічних та культурних чинників.
Дисбаланс у розвитку ринку освітніх послуг і ринку праці, нестача
фінансування, неефективна взаємодія навчальних закладів і роботодавців,
диспропорції у ресурсному забезпеченні, – все це неоднозначно відобразилося
на розвитку механізму підготовки кадрів ВНЗ, можливостях його
реформування. Між тим включення українських ВНЗ у Болонських процес
прискорило усвідомлення необхідності впровадження європейських стандартів
розвитку освіти і побудови механізму функціонування вищої школи,
орієнтованого на формування високого рівня особистої компетентності. Таким
вимогам у повній мірі задовольняє компетентнісний підхід.
Компетентісний підхід є доволі широким поняттям, проте у контексті
вищої освіти він набуває специфічних рис та особливостей.
Так, В. Сєріков [1, с.8] розглядає компетентнісний підхід як напрям
модернізації освіти, в якому відображено зміст освіти, що не зводиться лише до
знаннєво-орієнтованої компоненти, а передбачає набуття особистих здібностей
студента до взаємодії з зовнішнім середовищем, швидкої реакції на загрози та
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виклики сучасного світу. Іншими словами, компетентнісний підхід
спрямований не на формування інформованості студента, а на розвиток вмінь
вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях, у трудовій
діяльності.
На думку Г. Селевка [2, с.140], компетентнісний підхід означає поступову
переорієнтацію провідної освітньої парадигми з переважаючою трансляцією
знань і формуванням навичок на створення умов для опанування комплексом
компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника до виживання і
стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного впливу на тлі
соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно-комунікаційного
простору.
Схожої думки притримується В. Химинець [3], яка зазначає, що
компетентнісний підхід зміщує увагу із процесу накопичення знань, умінь і
навичок у бік формування та розвитку у студентів та учнів здатності практично
діяти, творчо застосовувати здобуті знання й набутий досвід у різних ситуаціях.
О. Глузман [4, с. 52] розкриває сутність компетентнісного підходу більш
комплексно, а саме:
- компетентнісний підхід не є принципово новим для вищої освіти,
оскільки він завжди орієнтувалася на набуття загальних навичок діяльності;
- компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам, вона
їх вміщує, хоча і не є їхньою простою сумою;
- компетентність охоплює не тільки когнітивну та операційнотехнологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову
складові, містить результати навчання, систему ціннісних орієнтацій, тому
компетентності формуються не тільки під час навчання, а й під впливом
родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо.
Науковець Л. Ільїч справедливо звертає увагу, що компетенції і
компетентність важливо розглядати як в межах Європейської рамки
кваліфікацій (ЄРК), так і в межах Національної рамки кваліфікацій (НРК), які
слугують інструментами порівняння рівнів кваліфікацій різних освітніх систем
[5].
Так, компетентність у ЄРК розуміється як здатність використовувати
знання, навички та особисті, соціальні й методологічні здібності у трудовій та
навчальній діяльності, а відтак, у особистому й професійному розвитку [5, с.
254]. В ЄРК компетенція описана як готовність брати на себе відповідальність і
самостійність. У НРК, зауважує Л. Ільїч, компетенції визначаються подібно,
але дещо по-іншому, у вимірах професійної та персональної компетенцій:
«Компетенція означає здатність і готовність особи застосовувати знання і
навички, а також особисті, соціальні та методичні здібності, поводитись
продумано і відповідально в індивідуальному та соціальному плані» [5, с. 256].
Нагадаємо, що учасниками Болонського процесу кваліфікація визначена
як підтверджена уповноваженим органом наявність у людини знань, умінь і
широких компетенцій відповідно до прийнятих стандартів [6; 7]. Тому
наявність розвинених компетенцій у студентів можна, на нашу думку,
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розглядати невід’ємною складовою отриманої кваліфікації, важливим
результатом ефективної дії механізму підготовки кадрів ВНЗ.
Узагальнюючи зазначені підходи, вважаємо за доцільне запропонувати
авторську версію визначення компетентнісного підходу у підготовці кадрів
ВНЗ: це комплекс заходів, які не обмежуються наданням сучасних знань
студентам, а характеризуються поєднанням освітнього, виховного процесу,
трудового виховання і професійної підготовки, спрямованих на формування
практичних навичок і компетенцій, здатності до самостійного розширення кола
професійних знань, їх ефективної реалізації у праці, готовності і спроможності
брати відповідальність за себе, свій трудовий вибір, свій безперервний
особистий та освітньо-професійний розвиток упродовж життя.
На думку автора, наявний механізм підготовки кадрів ВНЗ України важко
назвати адаптованим до освітнього середовища ЄС передусім тому, що він
майже не грунтується на застосуванні компетентнісного підходу. Це
перешкоджає належній якості освітніх послуг, задоволенню попиту
роботодавців, негативно позначається на освітній і трудовій мобільності
населення, можливостях швидкої адаптації випускників ВНЗ до практичної
діяльності
на
підприємствах,
конкурентоспроможності
українських
працівників, які прагнуть працювати за кордоном.
Кардинальні зміни
у механізмі вимагають новітнього мислення
керівників і викладачів, нової стратегії розвитку ВНЗ, якісного оновлення
організаційно-методичного,
інформаційно-технологічного,
фінансового
забезпечення, підвищення якості управління, створення умов для реальної
економічної самостійності вищих навчальних закладів, реалізації комплексу
заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості освітньої сфери.
Механізм підготовки кадрів ВНЗ України, що базується на запровадженні
компетентнісного підходу, має передбачати систему цілеспрямованих заходів,
важелів впливу і форм діяльності, які забезпечують поступальний розвиток та
безперервне вдосконалення вищої освіти загалом.
На рис.1 пропонується схема механізму підготовки кадрів ВНЗ, що
базується на використанні компетентнісного підходу.
З нашої точки зору, вдосконалення дії механізму підготовки кадрів ВНЗ
має відбуватися одночасно як на рівні організації освітнього процесу, так і у
площині фінансово-економічної діяльності. До організаційного напряму
входять інструкції, нормативи, норми, стандарти та методичні вказівки
організації та впровадження освітньої діяльності. Економічна ж частина
вказаного механізму є сукупністю економічних та фінансових методів,
способів, форм та інструментів впливу на економічні відносини і процеси та
реалізовує свою діяльність через залучення державної підтримки та самостійної
роботи ВНЗ у напрямку залучення фінансових коштів.
Розглянемо окремі елементи представленого механізму, які на нашу
думку, мають найвагоміший вплив на процес вдосконалення підготовки кадрів
а також відповідають вимогам впровадження компетентнісного підходу.
Оскільки будь-яку діяльність в напрямку підвищення рівня професійної
компетентності кадрів у ВНЗ краще реалізовувати через комплексний підхід,
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позитивні результати матиме побудова механізму за принципами гармонізації,
цілеспрямованості, комплексності, економічної доцільності, публічності та
ефективності.

Рис. 1. Механізм підготовки кадрів ВНЗ, що базується на використанні
компетентнісного підходу
Принцип гармонізації передбачає узгодження програми освітніх заходів з
особливостями середовища, по відношенню до якого вони будуть вжиті.
Принцип цілеспрямованості передбачає дотримання відповідності
напрямків освітньої діяльності та цілями та задачами сфери вищої освіти.
Принцип комплексності забезпечує всебічне дослідження причинних
взаємозалежностей, комплексну оцінку вхідних параметрів функціональноструктурної будови, їх зміну та розвиток в контексті діяльності вищої школи.
Принцип економічної доцільності виражає необхідність отримання
бажаних результатів в напрямку підвищення якості підготовки кадрів у ВНЗ за
оптимальних затрат ресурсів і часу.
Діяльність у сфері вищої освіти за принципом публічності здійснюється
відкрито, від імені держави, без приховування інформації від суспільства.
Принцип ефективності передбачає максимізацію відношення отриманого
результату до понесених затрат.
Важливим моментом удосконалення механізму підготовки кадрів з
позиції компетентнісного підходу виступає коректне функціональне
забезпечення. В цьому напрямку пропонується використання функцій
планування, організації, фінансування, мотивації та контролю.
Функція планування механізму є безперервним процесом встановлення та
конкретизації цілей та напрямів його розвитку, з урахуванням всіх структурних
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підрозділів, визначення засобів досягнення цілей, термінів і послідовності їх
реалізації, ефективного розподілу ресурсів.
Організаційна функція включає в себе сукупність дій учасників
освітнього процесу, спрямованих на створення таких організаційних умов, які б
забезпечили найбільш ефективне досягнення бажаного результату.
В основі функції фінансування лежить забезпечення закладів освіти
фінансовими ресурсами. Виконання цієї функції передбачає регулювання
порядку створення фондів фінансових ресурсів, їх розподілу і використання.
Всі вище перелічені функції нерозривно пов’язані з функцією контролю,
основним завданням якої здійснення комплексу організаційних і матеріальнотехнічних мір спрямованих на гарантоване виконання поставлених цілей.
Саме з урахуванням цих функцій необхідно розглядати зміст та напрями
удосконалення механізму підготовки кадрів з позиції компетентнісного
підходу.
Інструментарій вказаного механізму представлений сукупністю методів,
важелів,
інструментів
адміністративного,
економічного,
соціальнопсихологічного і етичного характерів та комплексом правил їх застосування з
метою організації освітньої діяльності. Організаційні методи базуються на
використанні організаційних правил та організаційних відносинах між
суб’єктами та об’єктами сфери вищої освіти. Адміністративні методи
включають в себе накази та розпорядження. Економічні методи передбачають
вплив за допомогою чіткого порівняння витрат та результатів у вигляді,
наприклад, податкових пільг. Соціально-психологічні методи охоплюють вплив
на об’єкти та забезпечення ефективної взаємодії між суб’єктами за допомогою
соціально-психологічних факторів, які визначають соціально-психологічні
відносини.
Оскільки
побудова
начального
процесу
з
використанням
компетентнісного підходу можлива лише за умови наявності високих
показників фінансового, кадрового та матеріального забезпечення ВНЗ,
представлений у роботі механізм передбачає комплекс шляхів вдосконалення
вказаних напрямів.
Покращення фінансового забезпечення вищої школи. На сьогодні система
державного фінансування освіти в Україні є максимально наближеною до типу
«фінансування за видатками». При такому типові фінансування бюджетні
кошти рівномірно розподіляються між загальною кількістю ВНЗ [8]. Проте, з
огляду на сутність сучасних інноваційних процесів, в основі яких лежить
домінування знань, найбільш ефективним, на нашу думку, є перехід до моделі
фінансування, в основі якої лежить пряма залежність обсягу видатків до
результатів освітньої діяльності ВНЗ. Також одним з дієвих механізмів
стимулювання до підвищення показників підготовки кадрів є державне
кредитування та субсидування на пільгових умовах [9].
Зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ. Першочерговим напрямком
реалізації даної цілі є приведення до норми рівня забезпеченості ВНЗ учбоволабараторними приміщеннями та площею гуртожитків. Державне втручання та
контроль за напрямком використання ВНЗ їхніх площ, а також заходи по
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боротьбі з корупцією на місцях відповідальних за поселення в гуртожитки,
дозволить дещо виправити ситуацію з нестачею площ.
Оснащення ВНЗ сучасною комп’ютерною технікою є важливою умовою
формування високого рівня професійної компетентності, враховуючи той факт,
що на сьогодні майже вся світова господарська діяльність пов’язана з
використанням комп’ютерної техніки та вмінням працювати та опрацьовувати
інформацію в мережі Інтернет [10].
Підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу ВНЗ.
Якісна підготовка кадрів у ВНЗ безпосередньо залежить від компетентності
викладачів, які забезпечують навчальний процес у вищій школі. У вітчизняній
системі підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
найбільш поширеною і єдиною практикою залишаються курси підвищення
кваліфікації, які мають суто формальний характер. Проходження курсів один
раз у п’ять років не має жодного позитивного впливу на загальний рівень
кваліфікації викладача, оскільки сучасні знання нині старіють за 2-3 роки.
Процес оновлення знань має бути безперервним, різнобічним та спрямованим
на підтримку професійних знань та навичок на стабільно високому рівні.
Створення постійно-діючих програм підвищення кваліфікації, через відкриття
курсів на базі університету для системи безперервного підвищення кваліфікації
викладачів, помітно підвищило б загальний рівень кваліфікації викладацького
складу ВНЗ.
Ще одним заходом підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів,
є організація стажувань для викладачів на базі сучасних інноваційних
виробництв, у провідних європейських та вітчизняних навчальних закладах, які
застосовують новітні освітні технології та мають потужну матеріально-технічну
базу.
Модернізація методик оцінки рівня сформованості компетентності
кадрів у ВНЗ. Впровадження компетентнісного підходу у процес підготовки
кадрів зумовили об’єктивну необхідність у пошуку нових методик оцінки рівня
компетентності. Найбільш популярними і широко-вживаними методами оцінки
будь-яких особистісних характеристик є методи соціального опитування:
анкети, експертне оцінювання, спостереження, соціометрія, тестування та
експеримент.
Проте, всі вказані методики не дають повної картини, так як допомагають
отримати інформацію про суб’єктивне сприйняття особою власних здібностей.
Оскільки головною метою компетентнісного підходу є надання актуальних
знань а також формування здатності до їх ефективного використання, то і
методи оцінки цих знань мають враховувати не тільки внутрішні, але й з
зовнішні фактори, такі як економічне становище в країні, стан та потреби ринку
праці, якість отримуваних студентами знань, тобто рівень їх «придатності» на
той момент часу, коли фахівець розпочне свою професійну діяльність. Варто
відмітити, що такої методики досі не існує ані на державному рівні, ані на рівні
ВНЗ України, тому розробка та реалізація основних принципів побудови такого
методу оцінки рівня сформованості професійної компетентності, який
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задовольняв би всім вищевказаним умовам, є одним з пріоритетних напрямків
роботи.
Забезпечення дуальної професійної підготовки студентів. Комплекс робіт у
напрямку удосконалення підготовки кадрів має відбуватись у тристоронньому порядку,
тобто за участі студентів, ВНЗ та роботодавців. Така система взаємодії дозволить
забезпечити ВНЗ потужними базами практик, надасть можливість студентам отримати
сучасні та практични навички роботи у напрямку обраної спеціальності, а підприємства
та органазації забезпечить високоякісними спеціалістами. Одним з варіантів такої
співпраці є суміщення студентами навчального процесу та проходження практики на
виробництві, при якому студент після навчання відвідує підприємство чи організацію та
здобуває практичні навички у роботі. Перевагами такого типу підготовки є
збалансованість між теоретичними та практичними знаннями та вміннями, перспектива
працевлаштування на підприємство чи організацію, які виступають місцем
проходження практики. Крім цього, в окремих випадках організація, що бере до себе на
практику студента, може взяти на себе обовязок по оплаті його навчання, за умови
підписання з ним трудового конракту на оговорений строк після закінчення ВНЗ.
Висновки. В результаті теоретичного аналізу і розвитку наукової думки
запропоновано авторську версію визначення компетентнісного підходу у
підготовці кадрів ВНЗ та обґрунтовано необхідність його запровадження у
функціонуванні механізму підготовки кадрів вищими навчальними закладами в
Україні. Розкрито напрями та специфіку вдосконалення такого механізму,
орієнтованого на поєднання освітнього, виховного процесу, трудового
виховання і професійної підготовки, спрямованих на формування практичних
навичок і компетенцій майбутніх фахівців. Вважаємо, що удосконалення
зазначеного механізму з позицій компетентнісного підходу, а також ефективна
реалізація та контроль за функціонуванням його структурних елементів,
сприятиме підвищенню якості підготовки кадрів у ВНЗ, активізації
інноваційної та наукової діяльності у сфері вищої освіти, і дозволить створити
бажані кадрові передумови підвищення конкурентоспроможності України.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ АКТИВІЗАЦІЇ
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ АКТИВИЗАЦИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
EVALUATION OF SOCIAL ACTIVITY STRATEGIES
LABOR ACTIVITIES OF PERSONNEL OF ENTERPRISES
В статті розглянуто взаємні позиції соціальних та економічних стратегій
підприємств. Наголошено на їхньому взаємопідтримуючому характері. Обґрунтовано
взаємозв’язок реалізації соціальної стратегії активізації трудової діяльності персоналу з
інвестуванням у персонал. Досліджено сутність та доцільність різних методичних підходів
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до оцінювання соціальних стратегій. Запропоновано оцінювати соціальні стратегії
активізації трудової діяльності персоналу на основі соціального левериджу.
Ключові слова: соціальна стратегія, соціальні інвестиції, соціальний леверидж,
оцінювання соціальних стратегій, система збалансованих показників.
В статье рассмотрены взаимные позиции социальных и экономических стратегий
предприятий. Сделан акцент на их взаимоподдерживающем характере. Обоснованна
взаимосвязь реализации социальной стратегии активизации трудовой деятельности
персонала с инвестированием в персонал. Исследована сущность и целесообразность
различных методических подходов к оценке социальных стратегий. Предложено оценивать
социальные стратегии активизации трудовой деятельности персонала на основе
социального левериджа.
Ключевые слова: социальная стратегия, социальные инвестиции, социальный
леверидж, оценка социальных стратегий, система сбалансированных показателей.
The article deals with the mutual positions of the social and economic strategies of
enterprises. Emphasized on their mutually supportive character. The interrelation of realization of
social strategy of activation of labor activity of personnel with investment in personnel is
substantiated. The essence and appropriateness of different methodical approaches to the
evaluation of social strategies is explored. It is proposed to evaluate social strategies for activating
the work of personnel on the basis of social leverage.
Key words: social strategy, social investments, social leverage, social strategy evaluation,
system of balanced indicators.

Постановка проблеми.
Специфіка
функціонування сучасних
організацій полягає в тому, що вони здійснюють свою діяльність в умовах
формування соціально орієнтованої ринкової економіки, тому соціальна
стратегія набуває роль однієї з основних стратегій, завдання якої – виявлення і
задоволення потреб та
очікувань
персоналу підприємств, що сприяє
підвищенню його трудової активності та зацікавленості у підвищенні
економічної результативності господарської діяльності. Оцінювання соціальної
стратегії активізації трудової діяльності персоналу є важливою складовою
управління підприємством, оскільки за його допомогою визначається
необхідний рівень соціальних інвестицій, які, з одного боку, формуються за
рахунок економічної вигоди, а з іншого – забезпечують бажану швидкість
генерування такої вигоди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам оцінювання
стратегій підприємств присвячені праці таких українських та зарубіжних
учених, як Teece D.J. [1], Блонська В.І. [2], Кузьмін О.Є. [3], Мельник О.Г. [4] ,
Савіна Г.Г. [5] та інші. Однак питання оцінювання соціальних стратегій ще не
знайшли гідного відображення у працях вітчизняних вчених, що пояснюється
відсутністю глибоких теоретичних напрацювань щодо зв’язку соціальних
стратегій з економічними, які до цього часу здебільшого розглядаються
ізольовано та фрагментарно.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Мета статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних підходів
щодо оцінювання соціальних стратегій активізації
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінювання будь-якої
стратегії нерозривно пов’язане з її сутнісним наповненням. Так, соціальну
стратегію можна розглядати як
комплексну систему способів і дій
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досягнення довгострокових соціальних цілей підприємства, що сприяють
підвищенню імовірності реалізації економічної стратегії [5]. Таке визначення
враховує зв'язок між соціальною та економічною стратегією та водночас
розмежовує їх на основі різних цілей. За своєю сутністю соціальну стратегію
можна вважати підтримуючою економічну стратегію при цьому принцип
оцінювання соціальної стратегії можна сформулювати так, чим більшою є
імовірність реалізації економічної стратегії при реалізації соціальних цілей, тим
вищою є оцінка соціальної стратегії [6].
Тобто основними критеріями для оцінювання соціальної стратегії
активізації трудової діяльності персоналу є імовірність реалізації економічної
стратегії та рівень досягнення системи соціальних стратегічних цілей, до якої
входять такі системоутворюючі стратегії, як: стратегія активізації діяльності
управлінського персоналу, стратегія спадкоємності поколінь, стратегія
професійної мобільності.
Реалізація соціальних цілей пов’язана із зменшення прибутку. Тобто
соціальна стратегія, на відміну від економічної стратегії, є не генеруючою
прибуток, а, навпаки, поглинаючою прибуток. В той же час функція підтримки
економічної стратегії соціальною стратегією повинна бути спрямована на
випередження економічної вигоди по відношенню до витрат на реалізацію
соціальної стратегії. Витрати на реалізацію соціальної стратегії активізації
трудової діяльності персоналу можна розглядати під кутом інвестування у
персонал, яке відбувається за рахунок частини економічної вигоди
підприємства.
Соціальне інвестування, на думку А.В. Бондаренко, Л.О. Омелянович, –
це спосіб реалізації корпоративної соціальної відповідальності за допомогою
цільових програм, які відповідають потребам основних груп зацікавлених осіб –
споживачів, персоналу, місцевих громад. Соціальному інвестуванню властиві
основні характеристики інвестування, за винятком критерію, що розмежовує ці
поняття, – об'єкта інвестування [7, С. 201]. За такого висновку для оцінювання
ефективності соціального інвестування можна застосовувати методику
визначення ROI (рентабельність інвестицій).
У науковій літературі спроби застосовувати методику ROI по
відношенню до інвестицій у персонал було зроблено у роботі [8]. ЇЇ автор
Матушко А. запропонувала розглядати оцінку інвестицій у персонал з позиції
максимізації прибутку за рахунок підвищення професійного рівня персоналу.
При цьому враховувались рівні реакції очікуваних показників на впровадження
програм, що забезпечували дію певного фактора. Рівень реакції розраховано на
основі теорії нечітких множин. Оцінювання комплексу програм (тобто суми дії
всіх факторів, які визначені як пріоритетні у реалізації економічної стратегії)
проведено на основі співвідношення сумарного значення очікуваних вигод від
впровадження комплексу програм навчання персоналу та сумарного значення
очікуваних витрат на комплекс програм навчання персоналу. Саме це
співвідношення автором розглянуто як оцінку (ROI) програм інвестування у
персонал, які можна розглядати, як заходи з реалізації соціальної стратегії.
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Тобто у такому випадку оцінка ROI застосована саме для оцінки однієї із
складових соціальної стратегії, а саме стратегії навчання персоналу.
Зазначений підхід є обґрунтованим та виправданим за умови визначення
ефективності окремого напрямку соціального інвестування, а саме інвестування
у навчання персоналу. За умови необхідності комплексної оцінки соціальної
стратегії та застосування, методика потребує доопрацювання.
Інший підхід до вирішення завдань оцінки ефективності стратегії
відомий під назвою «система збалансованих показників» (Balanced Scorecard).
Його автори Дейвід Нортон і Роберт Каплан представили систему
збалансованих показників як метод управлінського моніторингу та оцінки, що
став досить популярним інструментом менеджменту. Суть методу, відносно
оцінки ефективності стратегій активізації трудової діяльності полягає у
взаємозв’язку соціально-психологічних показників з фінансовими. Так,
наприклад, інвестиції у стимулювання активізації діяльності управлінського
персоналу приводять до більш обґрунтованих та виважених управлінських
рішень, які дозволяють отримати більший прибуток;
інвестиції у
спадкоємність поколінь приводять до зростання рівня професіоналізму
персоналу молодшого віку та зростання рівня продуктивності праці в цілому,
що також впливає на зростання прибутку; інвестиції у професійну мобільність
приводять до усвідомлення кожним членом трудового колективу важливості
постійного особистісного професійного самовдосконалення, адекватного
виконання функціональних обов’язків, готовності фахівця до зміни
виконуваних професійних завдань, до зміни робочого місця, здатності швидко
освоювати нові види робіт, нові спеціальності, що в кінцевому рахунку
забезпечує підвищення якості праці, результатом чого є більш лояльність
споживачів, що приводить до підвищення рівня доходу та прибутку.
Проте вітчизняним підприємствам слід зважати і на такі типові небезпеки
при впровадженні збалансованої системи показників: використання компанією
нефінансових оцінок, які не узгоджені зі стратегією; залишення поза увагою
керівників навчання і внутрішніх комунікацій персоналу; поспішні рішення
щодо розробки систем мотивації на базі збалансованої системи показників, у
той час, як така система ще може потребувати доробки; показники можуть бути
неправильними через неповноту чи неточність даних; відсутність усталених
цілей та показників, які можуть обиратися різними керівнимками на свій
розсуд, та так само на свій розсуд інтерпретувати їх; недостатня взаємодія
керівництва з персоналом в контексті поінформованості.
Досягнення
стратегічних
орієнтирів
господарської
діяльності
підприємства можливе за умови забезпечення збалансованого співвідношення
як між соціальними та економічними показниками, зокрема окремими видами
витрат та прибутку, так і окремими видами соціальних витрат та вигодами від
них. Застосування принципу співвідношення певних взаємопов’язаних коштів
обумовлює можливість досягнення стратегічних цілей за допомогою методів
управління господарськими процесами, серед яких особливе місце займає
леверидж.
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Передумовою результативного застосування левериджу є підвищення
рівня формалізації цілей підприємства, методів їхнього досягнення, виробничогосподарських процесів, показників, які їх характеризують, способів
ідентифікування факторів, які впливають на рівень реалізації встановлених
цілей, методів стимулювання або обмеження дії виявлених факторів тощо.
Загалом формалізація має забезпечити керівників підприємства сукупністю
алгоритмів формування і реалізації управлінських рішень, що націлені на
протидію ідентифікованим протиріччям. Критеріями вибору і реалізації
конкретних рішень мали б слугувати очікувані значення показників, які
характеризують економічний розвиток, і співвідношення між ними [9]. На
думку Князя такими показниками повинні бути показники фінансової стійкості
та прибутковості інноваційної діяльності підприємства. Хоча при цьому автор
допускає
можливість виділення левериджу не за видами діяльності
підприємства (фінансовий та операційний), а за групами показників
економічного розвитку підприємства. Наприклад, леверидж фінансової
стійкості, леверидж інвестиційної привабливості та інвестиційного потенціалу
підприємства, леверидж інноваційного розвитку тощо [9, С. 290]. Зазначений
ланцюжок також може включати таку ланку, як соціальний леверидж.
Доцільно прояснити сутність соціального левериджу. Спочатку леверидж
зародився як категорія, що застосовувалась у фінансовій сфері та розглядалась
як механізм впливу співвідношення залученого і власного капіталу на приріст
рентабельності власного капіталу підприємства. У свою чергу, операційний
леверидж трактують як механізм залежності приросту валового операційного
прибутку від співвідношення постійних і змінних витрат. Чим нижча питома
вага постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства, тим у більшій мірі
змінюється величина прибутку стосовно темпів зміни валової виручки від
реалізації готової продукції.
Логіка взаємозалежності показників у традиційному трактуванні
фінансового та операційного левериджу є адекватною, проте тут відсутній
механізм забезпечення впливу факторних показників на очікувані значення
результативних коефіцієнтів. Це стало підставою для того, щоб, у доповнення
до існуючих підходів, розглядати леверидж не тільки як фінансовий механізм
управління прибутком підприємства, але і як технологію управління, що
забезпечує очікувані співвідношення між показниками, що характеризують
розвиток підприємства, в тому числі і його соціальний розвиток, який
забезпечується соціальними стратегіями.
Головною проблемою, яка постає при оцінюванні соціальних програм, є
унеможливлення трансформувати у грошовий вираз їхні результати. Особливо
це стосується програм, в яких результати орієнтовані на відносини. В цьому
випадку першочерговим завданням має бути чітке визначення тих результатів,
до яких приводить активізація трудової діяльності. При цьому слід виходити з
того положення, що сама по собі активізація є процесом, а, якщо мова йде про
активізацію трудової діяльності персоналу, то логічно визначити цей процес як
такий, що спрямований на генерування та реалізацію змін з метою підвищення
кількості та якості результатів праці. Звідси соціальний леверидж може бути
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розглянутий як співвідношення досягнутих змін праці до інвестицій, які ці
зміни забезпечили.
Висновки. Таким чином, сутність активізації трудової активності
персоналу найбільш повно може бути представлена як процес, спрямований на
досягнення позитивних змін праці, тобто таких, які підвищують цінність та
корисність кількісних та якісних трудових показників. Підтримка таких
процесів повинна відбуватися за рахунок соціальних програм в межах
соціальної стратегії підприємства. Найбільш доцільно при цьому для оцінки
стратегії активізації трудової діяльності персоналу застосовувати підхід,
заснований на принципах соціального левериджу, який полягає у збалансуванні
різних видів соціальних інвестицій та зростання активності трудової діяльності
персоналу.
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Рассмотрены актуальные проблемы экологизации производства и определены
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Постановка проблеми. На сучасному етапі стан економіки України
характеризується низкою проблем, що пов’язані з фінансуванням підприємств,
у тому числі, нехваткою гостро потрібних фінансових ресурсів для проведення
комплексній системної повноцінної природоохоронної діяльності. За умов
подолання кризового стану промислове виробництво все ж не може не
впливати негативно на якість навколишнього середовища. Тому
природоохоронна діяльність, її вдосконалення за рахунок впровадження
наукових інновацій є невід’ємною складовою частиною господарчої діяльності
промислового підприємства і, як наслідок, життєдіяльності людини взагалі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання
проблеми екологізації виробництва зробили вчені: Амоша О.І., Борщевський
П.П., Веклич О.О., Волошин В.В., Геєць В.М., Долішній М.І., Дорогунцов С.І.,
Зіновчук Н.В., Іляшенко С. М., Кравців В.С., Лукінов І.І., Мельник Л.Г.,
Міщенко В.С., Онищенко О.М., Панасюк Б.Я., Трегобчук В.М., Філіпенко А.С.,
Федулова Л.І., Харічков С.К., Шевчук В.Я., Якубовський М.М. та ін.
Більшість авторів визначає екологізацію як процес неухильного і
послідовного впровадження системи сучасних ефективних технологічних,
управлінських, юридичних та інших рішень, а також новітніх форм організації
виробництва, що дозволяють оптимізувати використання природних ресурсів і
підтримувати природні умови на рівні такій якості довкілля, який є задовільним
для існування та розвитку сучасного суспільства та не ставить під загрозу
існування та розвитку майбутніх поколінь [2].
Метою статті є аналіз та визначення основних напрямків екологізації
підприємств за сучасних умов модернізації виробництва.
Виклад основного матеріалу. Теперішній негативний екологічний стан
формувався протягом досить тривалого періоду нераціонального управління
природокористуванням - це призвело до того, що деградація навколишнього
природного середовища в Україні, на теперішній час, дуже значна, крім того,
надмірно забруднені поверхневі і підземні води, повітря і землі [6]. Також
признано, що для вітчизняних підприємств характерна висока питома вага
ресурсоємних технологій (у тому числі, енергоресурсів) [4].
Як що розглядати рівень суб’єктів господарювання, то наукові розробки
та їх впровадження у господарську діяльність проводилось за трьома
напрямами: зниження навантаження на навколишнє середовище, раціональне
використання природніх ресурсів, та виробництво екологічно чистої продукції.
Основними шляхами вирішення екологічних проблем доцільно вважати
перехід на принципово іншу інноваційну модель розвитку та росту
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національної економіки у напряму підвищення рівня екологізації,
реформування та модернізації виробництва, впровадження в виробничі процеси
заходів щодо ресурсозбереження та незабруднення навколишнього природного
середовища [4, 5]. Реалізації цього потребує комплексного підхіду до
екологізації економічного розвитку, який пов’язується з впровадженням
системи заходів щодо зниження існуючого рівня навантаження на довкілля й
підвищення рівня екологічної безпеки.
Виходячи з цього, варто виділити основні важливі та першочергові
напрямки екологізації економічного розвитку (рис.1.).
Напрямки екологізації економічного розвитку
Екологізація
законодавчої бази
Екологізація
податкової системи
на основі
затвердженого
законодавства
Екологізація
промислових
процесів

орієнтація законодавчих і нормативних документів на
екологічні проблеми та їхнє попередження, облік
екологічних наслідків для держави й населення при
прийнятті того чи іншого закону в будь-якій галузі. Основи
такої законодавчої бази в Україні вже створені, але вони
вимагають подальшого вдосконалення.
затвердження податків і податкових ставок таким чином,
щоб виробнику було вигідніше переорієнтувати свою
діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи.
запровадження екологічно чистого виробництва у всіх
галузях національного господарства.

Формування екологічної свідомості суспільства, екологічне виховання й освіта

Рис. 1. Першочергові напрямки екологізації економічного розвитку
З огляду на викладене можна стверджувати, що екологічна модернізація
економіки – це процес комплексного підходу до прийняття господарських,
конструкторських, технічних, технологічних, управлінських, правових та інших
рішень, що орієнтовані на збереження й поліпшення якості навколишнього
природного середовища. Визначено, що можливим і оптимальним шляхом
подолання протиріч між економічним зростанням і прийнятним рівнем
екологічної безпеки є розробка, створення і впровадження екологічних
інновацій, які забезпечують раціональне, більш економне використання
залучених до виробництва природних ресурсів, більш ефективні методи їх
відтворення та зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище [1].
Інноваційний розвиток господарського комплексу на будь-якому рівні
управління (макро- : держава, мезо- : регіон, галузь, мікро- : підприємство) слід
розглядати як такі інвестиції в нову техніку, технології та організацію
господарської діяльності, які б стимулювали не тільки зростання
продуктивності праці, а й, безумовно, сприяли забезпеченню збереження
довкілля, тобто призводили до екологізації господарської діяльності та
економіки в цілому [7].
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Як що ігнорувати застосування інноваційного фактору в створенні
надійного соціально-економічного потенціалу держави в цілому та її окремих
регіонів, їх очікує економічне відставання від передових світових стандартів
розвитку, зниження або знищення конкурентоспроможності, а природне
навколишнє середовище буде приречено на подальше забруднення з
перспективою росту негативного впливу на здоров’я населення країни.
Відомо, що сучасне вітчизняне виробництво досить нерідко має
негативний вплив та причиняє загрозу природному середовищу і з цим
необхідно вкрай серйозно, негайно та відповідально боротися.
Саме тому, ще у 1992 р. на конференції ООН з питань навколишнього
середовища і економічного розвитку в Ріо-де-Жанейро розглядався «Порядок
денний на ХХІ століття» у резолюції була запропонована ідея так званого
«сталого розвитку», а у 1997 р. на 19-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї
ООН була розроблена та прийнята конкретна програма щодо дій та
впровадження цієї ідеї в практику господарювання у всіх населених пунктах та
країнах світу у ХХІ столітті [8].
В цілому, можна вважати, що концепція сталого розвитку полягає в
гармонійному поєднанні розвитку економічного потенціалу з обов’язковим
тобто, безумовним, збереженням навколишнього природного середовища і його
постійним поступовим поліпшенням, що досягається завдяки проведенню
екологізації усіх процесів, завдяки яким відбувається соціально-економічний
розвиток.
Перед економікою України постала низка невідкладних завдань, які
потребують негайних вирішень, які пов’язані з необхідністю опрацювання та
апробації концепції впровадження та розвинення екологічно чистого
виробництва, підвищення рівня екологізації всієї економічної системи держави
у принципово нових умовах функціонування економіки, її інтеграції е світовій
простір, що надасть можливість розширення й поглиблення міжнародного
економічного та екологічного співробітництва, підвищення добробуту й якості
життя до рівня передових світових держав. Пошук шляхів та подолання
еколого-економічних суперечностей, які притаманні економіці, сприятимуть
сталому розвитку та виживанню людства. Це актуальна життєво важлива
ключова проблема теперішнього часу [3].
Дослідження сукупності заходів по запобіганню або припиненню
негативного впливу господарчих процесів на природне середовище, дозволяють
навести основні напрямки екологізації виробництва, які співпадають з
головними прикладними завданнями еко- та біотехнології.
1. Підготовка та обґрунтування ефективних рішень, методів та засобів
щодо очищення стічних вод від промисловості, комунальних закладів та
тваринництва, раціоналізації використання водних ресурсів країни, зниження
викидів в атмосферу від стаціонарних та мобільних джерел (промислових та
транспортних). Реалізація цих заходів сприятиме запобіганню забруднення
довкілля, безумовно, частково.
2. Актуальними та перспективними для впровадження є заходи
спрямовані на зменшення або повну ліквідацію шкідливих відходів, що
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забруднюють навколишнє природнє середовище. Головним напрямом, який
визнано у світі, вважається перехід до використання замкнутих технологій,
особливою характеристикою яких є відсутність обміну речовинами з зовнішнім
середовищем, тобто, процес у якому відсутні викиди твердих, скиди рідких і
викиди газоподібних речовин-відходів. Перспективним напрямком тут
вважається розробка нових, створених на альтернативних засадах технології в
енергетиці, нових матеріалів, можливо «наноматеріалів», розробка новітніх
технологій на основі природних (екологічних) процесів, можливо перехід до
біотехнологій.
3. Принципи економіки природокористування породжують такий
сучасний напрям екологізації як утилізація, або повторне використання
відходів.
Окремий вид другоразового використання ресурсу є регенерація
первинних відходів. Під регенерацією розуміють додаткову переробку
залишених у циклі виробництва первинних відходів та вилучення сполук або
елементів, які залишились після цього. Є три шляхи, або напрямки (рис.2.).
Напрямки
регенерації первинних відходів
Повернення відходів
у той самий
виробничий процес з
якого його отримано

Використання
відходів в інших
виробничих процесах

Використання у
вигляді сировини для
інших виробництв

Рис. 2. Напрямки регенерації первинних відходів
Впровадження досліджуваних шляхів та напрямів щодо подальшого
використання відходів, пов’язано з можливістю вирішення проблеми
мінімізації (зниження) відходів, а можливо, у деякому випадку, отримати їх
повну ліквідацію. Але й тут теж існує низка проблем, в першу чергу пов’язаних
з фінансуванням, а також іноді обсяг відходів значне перевищує реальні
можливості їх подальшого споживання. Тому, все ж, найбільш перспективним
напрямом підвищення екологізації виробництва доцільно вважати розробку
принципово новітніх маловідходних (екологічних) технологій і перезапуск
виробництва на нової платформі як екологічно «чистого».
Вирішенню екологічних проблем та підвищенню рівня екологізації
сприяє, у якості також основного шляху виживання людства, - розробка
механізму превентивного збереження та раціонального використання
природних ресурсів.
4.
Ще одним важливим напрямком є досягнення рівноваги і
збалансування темпів використання природних ресурсів з швидкістю та
інтенсивністю самовідтворення цих ресурсів.
Один з шляхів цього процесу – більш повне використання вилучених
мінеральних ресурсів, тобто зниження частки відходів. З іншого боку,
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раціональне оптимальне та ефективне використання сільськогосподарських
земель та припинення бездумного масштабного розорення родючих ґрунтів.
5. Формування на державному рівні системи екологічної стандартизації і
сертифікації технологій, техніки і продукції є потужним управлінським
напрямком. Добро було б використовувати спеціальний знак, який відзначав би
продукцію як відповідну екологічним вимогам. Введення, відповідно світовій
практиці, екологічної сертифікації та екологічних стандартів повинні
проводитись високопрофесійне, тому що вони будуть мотивувати та
коректувати діяльність підприємств і всю виробничу діяльність в бік
екологізації.
6. Вирішення проблем економії енергії, зміна її джерел на екологічно
«чисті», ресурсозбереження – все це ознаки екологізації виробництва.
Види природозберігаючих технологій

Безвідходні
(маловідходні)
технології

дає мінімум об’єму твердих, рідких, газоподібних та
теплових відходів та викидів (повна безвідходність
нереальна, тому що тоді не працював би другий закон
термодинаміки) тому частіше говоримо про такі
технології, які дають теоретичний мінімум відходів на
виробництві, які лише можливо досягти

Реутилізаційна
(рециркуляційна)
технологія

технологічний процес являє собою – відходи одного
виробництва стають сировиною для іншого (технології
замкнутих циклів)

Ресурсозберігаючі
технології

виробництво і реалізація кінцевої продукції з мінімальним
використанням речовини та енергії на всіх етапах
виробничого циклу і з найменшим впливом на людину та
природні екосистеми

Біотехнології

сукупність методів і прийомів отримання корисних для
людини продуктів та явищ за допомогою біологічних
агентів (біофільтри, біореактори і т. д.)

Екологічні технології
(геотехнології)

технології побудовані на основі процесів (за типами
процесів) характерних для природи, інколи як їх пряме
продовження (контурне землеробство або безвідвальна
обробка ґрунту і т. д.)

Рис. 3. Види природозберігаючих технологій
Підвищення рівня екологізації за рахунок впровадження екологічних
нововведень в промисловість реалізується декількома шляхами. Найбільш
розповсюджений шлях, який використається і тепер – це очистка викидів і
стоків від забруднення та шкідливих речовин. Другий шлях екологізації –
оновлення виробничих технологій – запобігання або зниження шкідливих
викидів, стоків і твердих відходів не в формі забруднювачів, а як матеріали, що
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можуть бути корисні подальше як вторинна сировина. Третій шлях – розвиток
екологічного виробництва та виробництво екологічної продукції.
Досягнення цілком «безвідходних технологій» неможливе. Можна
говорити тільки про «природозберігаючі» технології, які поділяють на п’ять
видів (рис. 3).
Можна стверджувати, що подальший перехід до стійкого розвитку
виробництва і, вирішення проблем збереження, охорони навколишнього
середовища, які пов’язані з цим процесом, повинні спиратись на новий підхід.
В теперішній час вирішення проблем, що пов’язані з охороною
навколишнього середовища і раціональним використанням природніх ресурсів,
не може бути здійснено тільки за рахунок розвитку методів переробки,
знешкодження і утилізації відходів - потрібні нові шляхи, які базуватимуться на
принципово інноваційних нетрадиційних наукових розробках.
Висновки. Таким чином, впровадження екологічних інновацій
забезпечуватиме підвищення ефективності виробництва, вдосконалення його
екологічного рівня, покращення умов життєдіяльності та існування людини, що
стане підґрунтям для закріплення конкурентоспроможності за рахунок
екологізації інноваційного розвитку.
Для формування стратегії подальшої екологізації потрібне опрацювання
методології та методів оцінки рівня екологізації підприємств, регіонів та країни
в цілому.
Ідеального механізму екологізації, оптимального для всіх підприємств, не
існує. Екологізація знаходиться на перших етапах свого розвитку – це довгий,
поступовий, складний та затратний процес. Значною мірою він залежить від
екологічної свідомості людей, психологічного настрою, їх екологічної
кваліфікації, а це, в свою чергу, потребує формування з дитинства нового
екологоориєнтованого світогляду [3].
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ
ECONOMIC PREREQUISITES FOR INVESTMENT PROCESSES IN
UKRAINE
Анотація. У статті окреслено передумови активізації інвестиційного процесу в
Україні, а саме обґрунтовано важливість розширення ринкового простору, поглиблення
лібералізації економіки, використання потенціалу внутрішнього ринку, взаємодію курсової
та цінової динамік, зменшення обсягів зовнішніх боргових зобов’язань та збільшення обсягів
резервних активів, приватизацію неприбуткових суб’єктів державної власності та
реалізацію податкової політики, орієнтованої на інтереси підприємництва.
Ключові слова: інвестиції, економічний розвиток, перехідна економіка.
Аннотация. В статье очерчены предпосылки активизации инвестиционного
процесса в Украине, а именно обоснована важность расширения рыночного пространства,
углубление либерализации экономики, использование потенциала внутреннего рынка,
взаимодействие курсовой и ценовой динамик, уменьшение объемов внешних долговых
обязательств и увеличение объемов резервных активов, приватизацию неприбыльных
субъектов государственной собственности и реализации налоговой политики,
ориентированной на интересы предпринимательства.
Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, переходная экономика.
Abstract. The article outlines the prerequisites for intensification of the investment process
in Ukraine. Among the instrumental tools, expansion of the domestic market, deeper liberalization
of the economy, better use of the domestic market potential, exchange rate and price stimuli,
reduction of external debt, accumulation of international reserves, privatization of unprofitable
state property entities and implementation of entrepreneurship-friendly tax policy are considered.
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Постановка проблеми. Особливості країн з перехідною економікою
полягають у тому, що якісні ринкові трансформації потребують значних
капітальних вкладень в економіку. Саме залучення інвестиційного, а не
кредитного капіталу має конструктивне значення для розвитку економіки. На
прикладі фінансово-економічної кризи 20082009 рр. стало зрозуміло, що
насичена «неконструктивним» капіталом економіка є вразливою до внутрішніх
і зовнішніх шоків та непривабливою для інвестицій. Саме тому економіка
повинна демонструвати системний розвиток зі сприятливим середовищем для
інвестицій, а регулювання інвестиційної діяльності ─ бути збалансованим:
максимально ліберальним у відповідності до критеріїв сталого розвитку та
безпеки економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість інвестицій для
розвитку української економіки є незаперечною, а тому досліджувана тема
дуже поширена у вітчизняному науковому просторі. Зокрема А.С. Гальчинський, Б.В. Губський, В.В. Козюк, Д.Г. Лук’яненко, В.Ф. Мартиненко, В.В. Мельник, Н.О. Татаренко, А.А. Пересада, А.М. Поручник та ін. неодноразово
зверталися до тематики активізації інвестиційних процесів в Україні. Проте з
урахуванням особливостей української економіки, динамічності міжнародного
інвестиційного ринку та конкуренції між потенційними інвесторами, подальше
дослідження перспектив інвестиційних процесів є вкрай актуальним.
Відповідно метою цієї роботи обрано обґрунтування економічних передумов
активізації інвестиційного процесу в сучасних умовах розвитку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для перехідної економіки
України зі складною структурою господарства та значним трудоресурсним
потенціалом, на тлі слабких соціально-економічних показників розвитку,
активізація інвестиційних процесів є чи не єдиним шляхом для модернізації
господарства та покращення конкурентоспроможності економіки. Проте в
контексті падіння більшості економічних показників починаючи з 2014 р. (в
економіці, яка у повній мірі не стабілізувалась після кризи 2008 р.), з
урахуванням значних видатків на підтримку обороноздатності та збільшенням
ризиків, пов’язаних із військовими діями, залучення іноземних інвестицій стало
ускладненим. На сьогодні активізація інвестиційного процесу буде, скоріше,
наслідком (а не чинником) ефективного планування та структурного
реформування економіки. Відтак, ефективне використання доступного
внутрішнього капіталу, формування якісних інститутів розвитку та
поглиблення ринкової трансформації і модернізації економіки в поєднаннї зі
залученням іноземних інвестиційних надходжень можливе лише за умов так
званого українського «інвестиційного буму». Передумовами для цього повинні
стати такі фактори:
1. Обсяг ринку, що вимірюється показником ВВП, є визначальним
фактором інвестиційної активності згідно багатьох економічних досліджень
[1, с. 2], оскільки інвестиції зазвичай надходять на ринки, що відрізняються
позитивною і стабільною динамікою зростання ВВП і купівельної
спроможності, де можна отримати більшу віддачу від своїх капіталовкладень.
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Таким чином, в умовах стагнації та зменшення купівельної можливості, нових
інвестиційних надходжень з-за кордону не варто очікувати, а натомість
позитивна економічна динаміка може стати чинником залучення інвестицій на
майбутнє.
2. Відкритість економіки є важливим чинником інвестиційних процесів,
яка вимірюється переважно відношенням експорту-імпорту та інвестицій до
ВВП. Якщо інвестиційні проекти спрямовані на зовнішній сектор, ступінь
відкритості економіки для міжнародної торгівлі є важливим чинником для
прийняття інвестиційних рішень. У випадку малих відкритих економік
сприяння зовнішній торгівлі не лише зумовлює збільшення її обсягів, а й
стимулює приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) [2, с. 8]. У контексті
України це виглядає цілком логічним, адже у рейтингу Світового Банку Doing
Business за 2017 р. за показником «зовнішньої торгівлі» (trading across borders)
Україна посідає 119-те місце серед 189 країн [3]. Показник відкритості
особливо цікавий для іноземних компаній, які здійснюють експортоорієнтовані
інвестиції у країн з меншими формальними і податковими вимогами. Для
України, яка слабо використовує свій географічний фактор, це видається цілком
своєчасним, враховуючи, наявний інфраструктурний і трудоресурсний
потенціал та нижчі трансакційні витрати, ніж у країнах Центрально-Східної
Європи (ЦСЄ). Крім того, результати досліджень деяких індикаторів торгівлі з
країнами ЄС ─ інтенсивності (ІТ), внутрішньогалузевості (ВГТ) та спеціалізації
(ТС), підтверджують, що потенціал торговельних відносин України з
найбільшим торговельним партнером не реалізовується повною мірою (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка індексів торгівлі України та країн ЄС, 2006–2015 рр.
Розраховано за: [4; 5]

3. Максимальне використання потенціалу внутрішнього ринку через
активізацію розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), у т.ч.
виведенням їх “з тіні”. Це вимагає, з одного боку, максимальної лібералізації
МСП а, з іншого, масштабного адміністративного сприяння (правового,
інституційного, фіскального, фінансового, зовнішньоекономічного тощо). Це
дозволить МСП вийти на якісно новий рівень розвитку та матиме позитивний
ефект для економіки, адже саме МСП забезпечують гнучкість і динамічність
перехідної економіки. Для прикладу, в ЄС загальна кількість МСП складає
понад 22 млн од. або 99,8% від загальної кількості підприємств, що створюють
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57,5% валової доданої вартості та забезпечують працею понад 133 млн осіб
(67 % від загальної кількості) [6]. Натомість, існуючї бар’єри для розвитку
МСП в Україні, насамперед, нормативно-правового та інституційного
характеру заважають самоорганізації
МСП та, відповідно, акумуляції
інвестиційних ресурсів. Насамперед, виділяють такі перешкоди реалізації
потенціалу МСП: відсутність комплексної стратегії розвитку; вагомі
регулятивні виклики; складний фінансовий доступ; слабка інституційна та
фінансова підтримка інновацій; відсутність схем підтримки експорту; корупція;
слабка система правосуддя тощо [7, с. 23–33]. До факторів активізації
внутрішнього ринку також віднесемо стабільну банківську систему та
відновлення кредитування приватного сектору.
4. Взаємодія курсової та цінової динаміки є фактором структурних змін в
економіці. Важливість цього чинника є безумовною, оскільки стабільність і
передбачуваність макроекономічних процесів внаслідок взаємодії внутрішніх
та зовнішніх чинників свідчить про позитивні тенденції і “ринковість”
перехідної економіки. Натомість, нестабільність обмінного курсу в Україні,
згідно опитуванню представників німецького бізнесу, є найбільшим фактором
ризику (рис. 2). Однак, збільшення продуктивності праці у секторі товарів
зовнішньої торгівлі (tradables) позначатиметься на ціновій динаміці та
зумовлюватиме підвищення реального обмінного курсу (ефект Баласси─
Самуельсона). Враховуючи потенціал і стан вітчизняної економіки, досягнення
вищезгаданого ефекту можливе внаслідок покращення умов торгівлі та
збільшення потоків капіталу в результаті цілеспрямованого державного
стимулювання, що може позитивно вплинути на обмінний курс та купівельну
спроможність, а в подальшому, на інвестиційні процеси.
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Рис. 2. Оцінка ризиків економічного розвитку України згідно опитуванню
представників німецького бізнесу в Україні
Складено за: [8, с. 17]

5. Зменшення обсягів зовнішніх боргових зобов’язань і акумуляція
золотовалютних резервів (ЗВР) для підтримки ліквідності та макроекономічної
стабільності економіки є важливим чинником покращення інвестиційного
клімату. Виступаючи у ролі інвестора, держава не тільки покращує платіжний
баланс економіки, але й “сигналізує” зовнішнім інвесторам про стабільність і
передбачуваність економічної ситуації в країні. Однак, в умовах значних
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зовнішніх боргових зобов’язань, за які відповідає держава, можливості
державного інвестування знижуються, що також негативно позначається на
обсягах приватних інвестицій через підвищення рівня ризиків (банкрутства,
націоналізації без компенсацій тощо). У випадку з Україною, коли зовнішні
боргові надходження в останні роки (зі МВФ, СБ, США, ЄС) є дуже вагомими
на противагу інвестиціям, єдиним “виправданням” нарощування державного
боргу може служити активізація реформування економіки завдяки залученим
кредитним коштам, що стане позитивним сигналом для зовнішніх інвесторів.
Натомість, за оцінками головного економіста Dragon Capital О. Білан, на тлі
слабкого виконання вимог основного кредитора України ─ МФВ, зовнішні
зобов’язання (виплати основної суми та процентів) протягом 2017–2027 рр.
складуть майже 50 млрд дол. США, значна частина яких буде сплачена з
бюджету [9]. Поряд з тим, з 2015 р. відбувається також незначне збільшення
обсягів ЗВР [10]. Зауважимо, що вимоги зовнішніх кредиторів спрямовані саме
на покращення умов здійснення та підтримки ліквідності підприємницької
діяльності, прозорості роботи державних установ, умов приватизації та
антикорупційної діяльності. Таким чином, для України пріоритетом у
зазначеній сфері повинно стати, насамперед, збереження і покращення
позитивної тенденції нарощування ЗВР, а разом з тим, цілковите виконання
поставлених кредиторами вимог щодо економічної політики країни, адже лише
за таких умов боргова політика держави може бути виправданою.
6. Приватизація неприбуткових суб’єктів економічної діяльності з метою
передачі разом із правами власності на користування зобов’язань щодо
інвестування у реструктуризацію, оновлення матеріально-технічної бази,
встановлення соціальних та екологічних стандартів і вимог щодо підвищення
рівня доданої вартості продукції виробництва. Тобто, разом із збільшенням
обсягів бюджетних надходжень (від продажу активів і податкових надходжень),
відбуватиметься й передача зобов’язань, які є “непосильними” для слабкої
економіки. В Україні яскравим прикладом такої приватизації є
«Криворіжсталь» ─ державне металургійне підприємство, яке у 2005 р.
внаслідок прозорої приватизації вдалося продати за 4,8 млрд дол. США, а в
наступні 10 років залучити інвестицій у розвиток на суму понад 3 млрд,, з
одночасним запровадженням міжнародних соціальних і матеріально-технічних
стандартів [11]. Очевидно, що для держави такі заходи були б вкрай
обтяжливим та фінансово невиправданими. Так, за підрахунками Міністерства
економічного розвитку та торгівлі, з понад 3500 державних підприємств (у т.ч.
1400, що не підлягають приватизації) працюючими є лише 1800 [12]. Тобто,
більша половина підприємств є т.з. “білими слонами” державного бюджету, що
не притаманно ринковій економіці, адже така кількість збиткових державних
підприємств позбавляє динамічності перехідну економіку. Тому необхідним
кроком для регулювання державних підприємств є їх приватизація на прозорих
ринкових умовах.
7. Реалізація податкової політики, орієнтованої на інтереси
підприємництва (як внутрішніх, так і зовнішніх). В перехідній економіці, як
правило, відсутній баланс у відносинах “фіскальний орган–підприємець”,
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внаслідок чого страждають обидві сторони. Якщо іноземний бізнес,
наштовхуючись на складну бюрократичну систему, відмовляється “заходити”
на ринок, то внутрішній ─ “йде в тінь”. У 2012 р. InvestUkraine за підтримки
проекту USAID провела опитування інвесторів, що здійснюють свою діяльність
в Україні (1200 компаній). Згідно з отриманими результатами (рис. 3),
найбільшою перешкодою для іноземних інвесторів є відносини з податковими
органами ─ 22,8% респондентів, тоді як 14,5% інвестори віддали перевагу
проблемам, пов’язаним з перевірками і недосконалим нормативно-правовим
регулюванням [13].
Рейдерство, високі ціни на сировину та
ін.
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Рис. 3. Узагальнені результати рейтингу проблемних питань іноземних
інвесторів в Україні
Складено за: [13]

Пом’якшення податкового тиску та позбавлення фіскальних обов’язків
державних установ на всіх рівнях повинно покращити інвестиційний клімат в
Україні. Одним з прикладів є Закон “Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” [14].
Наступним кроком має стати підвищення дієздатності існуючої податкової
системи в перехідній економіці, враховуючи відсоток “тіньової економіки”.
Якщо в деяких перехідних економіках, за розрахунками Ф. Шнайдера, цей
показник складає щонайменше 40%, то в Україні – 57% [15, с. 8], що ставить
під сумнів її дієвість та легітимність. Таким чином, для перехідної економіки,
де виникло т.з. “паралельне господарювання” (цілком відповідає українській
моделі), важливо, не руйнуючи існуючий ринок, віднайти “м’які” шляхи
легалізації (амністії) позазаконних видів бізнесу, що не спонукало б до
подальшої “тінізації”. Зокрема, такий підхід застосовано у Перу наприкінці
1980-х років, де було запроваджено програму легалізації позазаконних дрібних
підприємств, що дозволило вивести “з тіні” 276 тис. підприємств і збільшити
податкові надходження на 1,2 млрд дол. США [16, с. 137]. Тобто, помилковим є
міркування щодо появи нелегальної економічної діяльності внаслідок
непомірності податкового тягаря. Натомість для бізнесу є важливим система
гарантій та захисту з боку держави “в обмін” на податкове зобов’язання.
Хоча увагу дослідників привертають переважно податкові питання, не
менш важливими видається впорядкування урядових видатків, які зазвичай
вимагають більших податкових надходжень і таким чином можуть
перешкоджати інвестиціям. З іншого боку, достатні урядові видатки необхідні
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для створення належної інфраструктури та акумуляції людського капіталу.
Найпростіший одномірний регресійний аналіз показує, що для інвестиційного
процесу оптимальними є урядові видатки на рівні 32-33% від ВВП. Оскільки в
2016 р. урядові видатки становили в середньому 35% від ВВП, це мало
обмежити обсяги як сукупних, так і прямих інвестицій.
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Рис. 4. Вплив урядових видатків на інвестиції в Україні
Розраховано за: [4; 10]

І останнє. Важливим чинником пожвавлення інвестиційного процесу має
стати зміцнення грошової одиниці. Якщо використати показник реального
обмінного курсу гривні, стає очевидним, що “міцна” гривня стає чинником
збільшення як сукупних, так і прямих іноземних інвестицій. Натомість
щоквартальна девальвація гривні на 1% призводить до зменшення сукупних
інвестицій на 0,25 пп, а ПІІ ─ на 0,10 пп.
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Рис. 5. Вплив реального обмінного курсу на інвестиції в Україні
Розраховано за: [4; 10]

Висновки. Реформування економічної та політичної системи в країні з
перехідною економікою повинно прямо чи опосередковано сприяти
інвестиційному клімату. Важливо усвідомити, що активізація інвестиційних
процесів в перехідній економіці зі слабкими інститутами можлива лише за умов
врахування “інвестиційного чинника соціально-економічного розвитку” як
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пріоритетного на всіх рівнях державного регулювання. Завдяки цьому
відбуватиметься формування інвестиційно орієнтованої економіки ─ не тільки
для залучення зовнішнього, але й створення власного інвестиційного капіталу.
Інструментальними чинниками збільшення інвестицій мають стати зниження
рівня урядових видатків до рівня 32-33% від ВВП та зміцнення обмінного курсу
гривні. Нинішнє значне заниження обмінного курсу створює для цього
необхідні передумови, адже немає загрози критичного погіршення цінових
співвідношень у зовнішній торгівлі.
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