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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
FACTORS OF INFLUENCE ON CHARGES OF ENTERPRISE
Анотація. Досліджено, що фактори впливу залежать від зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства. Стратегія підприємства залежить від ключових факторів, які
впливають на його діяльність. Елементами стратегії, що характеризують ефективність
використання наявних ресурсів для досягнення конкретних цілей являється: корпоративна
місія, конкурентні переваги, організація бізнесу, продукція, ринки, ресурси, структурні
зміни, програми розвитку, культура та компетентність управління. Досліджено зовнішні та
внутрішні фактори впливу на витрати підприємства. Доповнено фактори, що впливають на
витрати. Запропоновано фактори впливу на діяльність підприємства розподілити на зовнішні
(позавиробничі) та внутрішні (виробничі).
Ключові слова: витрати підприємства, економічна сутність витрат, фактори впливу
на витрати.
Abstract. Probed, that the factors of influencing depend on the external and internal
environment of enterprise. Strategy of enterprise depends on key factors which influence on his
activity. By elements strategies which characterize efficiency of the use of present resources for
achievement of concrete aims is: corporate mission, competitive edges, organization of business,
products, markets, resources, structural changes, programs of development, culture and
management competence. Probed external and internal factors of influence on the charges of
enterprise. Factors which influence on charges are complemented. The factors of influence on
activity of enterprise are suggested to distribute on external (outside a production) and internal
(production).
Keywords: charges of enterprise, economic essence of charges, factors of influencing, are
on charges
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства значною мірою залежить
від впливу багатьох факторів, які взаємодіють між собою, змінюються у часі, є
специфічними для кожної галузі діяльності. Тому, визначаючи стратегічні напрями
функціонування будь-якого підприємства, необхідно виявляти і розглядати можливості
зниження витрат з урахуванням дії факторів, які впливають на ефективність діяльності
підприємства.
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У спеціальній літературі та практиці діяльності підприємств факторами вважають
певні передумови, які впливають на стратегію підприємства загалом та величину витрат,
пов’язаних з виробничим процесом зокрема. Для практичного використання в процесі
аналізу фактори певними чином класифікують у вигляді ієрархічної системи, що передбачає
поділ їх на природні, матеріально-технічні й організаційно-економічні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий вклад у дослідження
питань витрат підприємства здійснили такі вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, В.П. Завгородній,
М.В. Кужельнтий, Г.В. Митрофанов, Є.В. Мних, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, В.В. Сопко,
В.О. Шевчук, А.Д. Шеремета та інші.
Формулювання цілей. Метою статті є дослідження факторів впливу на витрати
підприємства.
Виклад основного матеріалу. З точки зору управління, вся сукупність факторів
розглядається з позиції зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Процес
формування стратегії підприємства необхідно окреслювати виходячи з ключових факторів,
які впливають на діяльність підприємства. Цими факторами є елементами стратегії, що
характеризують ефективність використання наявних ресурсів для досягнення конкретних
цілей: корпоративна місія, конкурентні переваги, організація бізнесу, продукція, ринки,
ресурси, структурні зміни, програми розвитку, культура та компетентність управління.
Більшість з наведених факторів відносяться до факторів внутрішнього середовища [1, с. 817;
2, с. 48; 3, с. 26].
Але, підприємство не завжди може вибирати будь-яку стратегію, адже його дії можуть
бути обмежені впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. До важливих зовнішніх факторів
необхідно віднести:
• соціальні, політичні, громадські та регульовані норми;
• привабливість галузі та рівень конкуренції;
• можливості підприємства та загрози [4, с. 146; 5, с. 154; 6, с. 22; 7, с. 25; 8, с. 28; 9,
с. 120].
• Основними внутрішніми факторами, що впливають на діяльність підприємства в
цілому та на формування і здійснення витрат зокрема, є:
• сильні та слабкі сторони, конкурентні можливості підприємства;
• особисті прагнення, філософія бізнесу, етичні принципи провідних керівників;
• загальні цінності та корпоративна культура [7, с. 24; 8, с. 30; 9, с. 120].
Ступінь впливу внутрішніх і зовнішніх факторів є різним на стан підприємства, вибір
стратегічних альтернатив, розроблення стратегії відповідно до реального його стану.
В сучасній економічній літературі автори пропонують різну кількість факторів, які
необхідно детально аналізувати і враховувати при виборі та формуванні стратегії
підприємства. Проте одні вчені вважають, що необхідно враховувати велику кількість
факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Інші зосереджують свою увагу на
невеликій кількості основних, на їхню думку, факторів, або внутрішнього, чи зовнішнього
середовища підприємства [10, с. 28; 11, с. 47; 12, с. 114]. Звичайно, неможливо аналізувати та
врахувати всі фактори, які впливають на діяльність підприємства. Також недоцільно брати до
уваги дуже малу кількість факторів, оскільки такий вибір може бути суб’єктивним і привести
до помилкових результатів. На наш погляд, необхідно виділити оптимальну кількість
найвизначальніших факторів і зосередити увагу на тих, вплив яких на зниження витрат
підприємства є найвагомішим.
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На сьогодні існують різні точки зору стосовно факторів, які впливають на витрати
підприємства, що необхідно враховувати при формуванні стратегії зниження витрат.
В управлінні витратами розглядається тільки один фактор - обсяг виробленої
продукції. Такий підхід обмежує процес управління витратами, оскільки зводиться до
порівняння постійних витрат зі змінними, а середніх - з граничними, аналізу співвідношення
витрат. Основна увага приділяється обсягу виробництва і прибутку, аналізу беззбиткового
обсягу виробництва, гнучких бюджетів, валового прибутку.
З точки зору структурних факторів для підприємства існує п’ять стратегічних
варіантів для вибору, які залежать від економічної основи структури витрат: масштаб,
діапазон, досвід, технології, складність. Кожен структурний фактор передбачає вибір, який
зробить підприємство з метою зниження витрат за допомогою системи управління
витратами. Враховуючи особливості підприємства можна визначити вплив на витрати
кожного структурного фактора. Функціональні фактори, що впливають на витрати
підприємства, пов’язані зі здатністю підприємства успішно функціонувати. На відміну від
структурних факторів, які неможливо порівняти пропорційно з показниками діяльності,
функціональні фактори порівнюють. Для всіх функціональних факторів збільшення обсягів
виробництва (чи продажу товарів) завжди означає покращення діяльності. Ця особливість
суттєво відрізняється від вітчизняних підходів до групування факторів, які впливають на
витрати підприємства. Проте, ми вважаємо, що доцільно аналізувати враховувати та
адаптовувати зарубіжний досвід до умов національної економіки при пошуку шляхів
зниження витрат підприємства.
Дослідження виробничих факторів впливу на витрати свідчить, що між деякими з них
існує певний взаємозв’язок і взаємозалежність.
Зміни величини підприємства, виробничої програми та організації виробництва
завжди зумовлюють зміни якості виробничих факторів та їх пропорцій. При цьому кожна
зміна рівня витрат спричиняє зворотний вплив на якість факторів виробництва, їхні ціни і
пропорції. Якщо зазначені фактори сфери виробництва не змінюються у часі, то й рівень
витрат підприємства залишається незмінним. З точки зору економіки підприємства і
практики діяльності вітчизняних підприємств під факторами зниження витрат розуміють
такі організаційні, технічні, економічні і природні умови у виробничо-господарській
діяльності підприємства, наслідком яких є зміна рівня, обсягу, структури й динаміки витрат
на підприємстві.
На нашу думку, всі фактори, що впливають на витрати, так як і фактори впливу на
діяльність підприємства, необхідно розподілити на зовнішні (позавиробничі) та внутрішні
(виробничі).
До зовнішніх необхідно віднести фактори, що впливають на витрати підприємства і не
залежать від специфіки й умов діяльності певного підприємства, а саме:
• ціни на матеріальні ресурси, паливо та енергію;
• транспортні тарифи;
• тарифні ставки заробітної плати;
• державне регулювання амортизаційної політики;
• відрахування, податки, мита, відсотки за кредити, темпи інфляції в країні тощо.
Хоча підприємство не має можливості впливати на ці фактори, йому слід враховувати
їхній вплив.
До основних внутрішніх факторів зниження витрат необхідно віднести зміну обсягів
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виробництва, зміну структури (номенклатури й асортименту), якості продукції, підвищення
технічного рівня виробництва, удосконалення організації виробництва та умов праці,
підвищення ефективності використання природних ресурсів, введення нових виробництв
(розвиток), фінансово-економічні ресурси підприємства.
Також, внутрішні фактори є залежними від якості роботи підприємства та
характеризуються як фактори використання виробничих ресурсів. Зовнішні фактори
(незалежні) впливають на рівень витрат підприємства, але не збільшують економію загалом,
тобто являються факторами перерозподілу додаткового продукту.
При формуванні витрат підприємства, окрім факторів, що впливають на вибір
стратегії підприємства, необхідно виділяти витратоформуючі фактори, що впливають на
обсяг і динаміку витрат у процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Відтак,
їх об’єднаємо у такі групи:
• технологічні: доступ до інноваційних технологій, рівень технологічного оснащення
виробництва, рівень фізичного й морального зношення устаткування, наявність виробничої
інфраструктури, наявність власної сировинної бази, рівень ресурсомісткості виробництва;
• організаційні: ступінь вертикальної інтеграції підприємства, обсяг діяльності
підприємства, рівень використання виробничої потужності підприємства, досвід виробничої
діяльності, організаційна структура підприємства, налагодженість ділових зв’язків із
постачальниками і покупцями, близькість до сировинної бази та ринків збуту, кваліфікація
персоналу підприємства;
• фінансово-економічні: рівень капіталомісткості підприємства, вартість капіталу
підприємства, вартість залучення додаткових фінансових ресурсів, рівень податкового тиску
та наявність податкових пільг, прийнята на підприємстві амортизаційна політика.
Ступінь впливу різних факторів на витрати підприємства неоднаковий: одні
впливають на зміну кількох елементів витрат, інші - на один чи два. Залежно від тривалості
дії їх необхідно розподіляти на постійні та тимчасові фактори.
Висновки. Отже, наведені фактори зниження витрат підприємства, дають змогу
зробити висновок, що загалом спектр факторів дуже широкий. Проте одні фактори
безпосередньо впливають на витрати і стратегію підприємства, інші - опосередковано.
Частина факторів мають стратегічне значення, тобто наслідки їхнього впливу на виробничогосподарську діяльність підприємства будуть довготривалими. Виходячи з наведених
підходів до визначення факторів, які впливають на стратегію, та факторів, які впливають на
витрат підприємства, вважаємо, що стратегія зниження витрат повинна враховувати вплив
факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
FORMING OF PROPERTY ASSET OF ENTERPRISE IS IN MODERN TERMS OF
MENAGE
Анотація. Досліджено економічну сутність власного капіталу підприємства.
Наведено внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу підприємства.
Розглянуто склад внутрішніх та зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів
підприємства. досліджено процес формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок
власних та запозичених коштів. Наведено складові елементи величини власного капіталу.
Ключові слова: власний капітал підприємства, формування власного капіталу,
джерела власного капіталу
Abstract. Probed economic essence of property asset of enterprise. The internal and
external sources of forming of property asset of enterprise are resulted. Composition of internal and
external sources of forming of own financial resources of enterprise is considered. probed process
of forming of financial resources of enterprise due to the personal and adopted funds. The
component elements of size of property asset are resulted.
Keywords: property asset of enterprise, forming of property asset, source of property asset
Постановка проблеми. Основу інформаційної бази системи управління капіталом
підприємства в умовах ринкових відносин складає забезпечення процесу формування та
розміщення власного капіталу. Це передбачає використання в процедурах аналізу ринкової
та балансової вартості власного капіталу сучасного інструментарію в контексті прийняття
відповідних управлінських рішень.
Практика підтверджує, що аналітичні концепції формування та управління власним
капіталом підприємств слід орієнтувати на: інвестиційні рішення (вкладання і накопичення
капіталу), операційні рішення (інформація про рух капіталу), фінансові рішення (особливості
використання капіталу) відповідно до видів господарської діяльності.
За ринкових умов господарювання успіх будь-якого суб`єкта підприємницької
діяльності, незалежно від форми власності, багато в чому залежить від правильного вибору
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джерел формування, напрямів розподілу й використання капіталу, що знаходиться у
розпорядженні підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування власного капіталу підприємства
в сучасних умовах господарювання досліджували Александренко М.Д., Бакуменко О.А.,
Бутинець Ю.Ф., Бутко А.Д., Буєвич С.М., Вівчар О.Й., Гончар I.I., Гура Н.О., Єдинак Т.С.,
Ільницький Ю., Корягін М.В., Пантелеєв В.П., Черемісова Т.А. та ін.
Формулювання цілей. Метою статті є дослідження процесу формування власного
капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу. Створення і нормальне функціонування підприємств
будь-якої форми власності неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу.
Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні. При
цьому, створюючи капітал підприємства, власник частково втрачає прямий зв`язок з
капіталом, і він фактично стає власним капіталом підприємства, а не власника.
Власний капітал підприємства - це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації
і фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи
підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є
ситуація за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів [1, с.
817; 2, с. 48; 3, с. 26].
Управління власним капіталом пов`язане не тільки із забезпеченням ефективного
використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових
ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства.
Власні фінансові ресурси класифікуються за певними джерелами:
• внутрішні джерела (прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства,
амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів, інші внутрішні
джерела формування власних фінансових ресурсів);
• зовнішні джерела (залучення додаткового, пайового або акціонерного капіталу,
одержання підприємством безплатної фінансової допомоги, інші джерела формування
власних фінансових ресурсів) [4, с. 146; 5, с. 154].
У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце
належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Він формує переважну
частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а
відповідно, і ріст ринкової вартості підприємства.
Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування,
особливо на підприємствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних
активів; проте суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом
його реінвестування.
Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових
ресурсів підприємства [6, с. 22; 7, с. 25; 8, с. 28; 9, с. 120].
У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце
належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у
зареєстрований (пайовий) капітал) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації
акцій) капіталу.
Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових
ресурсів може бути надана їм безоплатна фінансова допомога, яка надається, як правило,
лише окремим державним підприємствам.
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До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству
матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.
Отже, формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок
власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного
окремого підприємства з таких елементів:
• Власний капітал: зареєстрований (пайовий) капітал, додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тощо;
• Забезпечення майбутніх витрат та платежів;
• Довгострокові зобов'язання;
• Поточні зобов'язання.
Так, величина власного капіталу визначається як алгебраїчна сума його складових
елементів:
• зареєстрованого (пайового) капіталу, який відображає зафіксовану в установчих
документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до статутного й
іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до
законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не
зареєстрованого статутного капіталу;
• додаткового капіталу, який відображає суму, на яку вартість реалізації випущених
акцій перевищує їхню номінальну вартість;
• резервного капіталу, який відображає сума резервів, створених відповідно до
чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку
підприємства;
• нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) - суми прибутку, яка
реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку;
• неоплаченого капіталу, який відображає суму заборгованості власників (учасників)
за внесками до капіталу;
• вилученого капіталу, який показує фактичну собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених товариством у його учасників;
• забезпечень майбутніх витрат і платежів;
• цільового фінансування і цільових надходжень
Висновки. Формування власного капіталу має певну специфіку, зумовлену
організаційно-правовою формою діяльності підприємств, у відповідності до чинного
законодавства України. Цю специфіку слід враховувати як при заснуванні того чи іншого
виду підприємства, так і для забезпечення ефективної господарської діяльності даного
підприємства у майбутньому.
Збільшення власного капіталу можливе за умови росту величини складових, які
позитивно впливають на його розмір та мінімізації тих елементів, які спричинюють на нього
негативний вплив.
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ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ABOUT THE CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM OF A COMMERCIAL
BANK
Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «кредитний ризик» та систему
управління кредитними ризиками в банку. Розкрито основні етапи управління кредитним
ризиком та вимоги до системи управління ними. Приділено увагу оптимізації методів та
технологій управління ризиками в банках.
Ключові слова: кредитний ризик, управління кредитним ризиком, позичальник,
портфельний кредитний ризик.
Abstract. The article considers the essence of the concept of "credit risk" and the credit risk
management system in the bank. The main stages of credit risk management and requirements for
their management system are revealed. Attention is paid to the optimization of risk management
methods and technologies in banks.
Keywords: credit risk, credit risk management, borrower, portfolio credit risk.
Постановка проблеми. З огляду на існуючі проблеми та ситуацію на грошовокредитному ринку, питання щодо шляхів вдосконалення кредитної діяльності є досить
цікавим. Адже, вивчення джерел і форм забезпечення погашення кредитів, розробка методів
зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів,
ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне управління
процентним ризиком, формування банком резерву на покриття можливих втрат за позиками,
впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички
справляють регулюючий вплив на банківську діяльність. Тому з причини складності та
багатогранності даної теми, що розглядається, чимало питань потребує поглибленого
системного вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичну та теоретичну основу роботи
складають праці українських та зарубіжних науковців: А.М. Мороза, М.І. Савлука, О.В.
Васюренка, А.И. Ольшанського, О.И. Лаврушина та інших, законодавчі та нормативні акти
Верховної Ради України, Президента України, Національного банку України,
внутрішньобанківські інструкції та положення.
Формування цілей. Аналіз системи управління кредитним ризиком комерційного
банку.
Виклад основного матеріалу. Основою сучасної банківської діяльності є оптимізація
параметрів ризиків, що викликає потребу у комплексному підході до створення системи
управління ними.
Оптимізація методів та технології управління ризиками в банках стала однією з
основних передумов набуття конкурентної переваги, залучення клієнтів та збільшення
прибутковості банківського бізнесу [4].
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Кредитний ризик – основний вид фінансових ризиків, з яким стикаються банки у
процесі свої діяльності. Його поява спричинена, перш за все, несвоєчасним виявленням
проблемних кредитів і недостатністю створених під них резервів, а також недосконалістю
кредитного контролю в банках. Підвищення інтересу до оцінки кредитного ризику пов'язано
зі зростанням обсягів кредитних портфелів банків, зниженням рентабельності в банківській
сфері, що спонукає банки приймати на себе високі кредитні ризики. Усе це обумовило
актуальність вдосконалення існуючих і впровадження нових методик оцінок та управління
кредитним ризиком.
Основними напрямками регулювання кредитного ризику є розробка й реалізація
заходів щодо запобігання або мінімізації пов'язаних з ним втрат. Мінімізація кредитного
ризику передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на зниження ймовірності
настання подій або обставин, що приводять до кредитних збитків, та (або) на зменшення
(обмеження) розміру потенційних кредитних збитків.
Банк управляє кредитним ризиком як на рівні окремої позички, так і на рівні
кредитного портфеля Банку в цілому.
Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий конкретний контрагент
банку – позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінювання індивідуального
кредитного ризику передбачає оцінювання кредитоспроможності окремого контрагента,
тобто його індивідуальної спроможності своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за
прийнятими зобов'язаннями. Результати оцінки кредитоспроможності клієнта лежать в
основі ухвалення рішення про надання або не надання кредиту. Виходячи із
кредитоспроможності позичальника банк визначає, який розмір ризику він може прийняти на
себе. Після надання кредиту працівники кредитного підрозділу повинні перебувати в
постійному контакті з позичальником з метою контролю за дотриманням умов кредитування.
Контроль за кредитною операцією дозволяє вчасно виявляти зміни у фінансово-правовому
стані клієнта й адекватно реагувати на зміну якості наданого кредиту.
Управління кредитним ризиком при кредитуванні проводиться через:
• зміну умов кредитного договору;
• через припинення (обмеження) кредитування;
• встановлення контролю за рухом коштів по рахунках позичальника в банку,
договірне списання коштів з рахунків позичальника;
• встановлення строку погашення кредиту й інше.
Портфельний кредитний ризик – міра (ступінь) ризиковості кредитного портфеля
(сукупності всіх кредитних угод) комерційного банку. Він проявляється у зменшенні
вартості активів банку. Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість
перед банком за операціями, яким притаманний кредитний ризик (кредитний портфель,
портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо).
Управління кредитним ризиком банку складається з наступних етапів:
• оцінка кредитного ризику;
• моніторинг кредитного ризику;
• регулювання кредитного ризику;
• мінімізація ризику.
В цілому управління кредитним ризиком можна розглядати як сукупність заходів,
спрямованих на мінімізацію витрат з метою встановлення оптимального співвідношення
доходності та ризику. Метою такої діяльності є створення умов захисту кредитора шляхом
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встановлення лімітів та диверсифікації строків позик, провадження належної аналітичної
діагностики фінансового стану позичальника, яка повинна передбачати аналіз грошових
потоків клієнта та комплексний аналіз його кредитоспроможності, вибір оптимальної форми
забезпечення кредиту [2].
Кредитний ризик є невід’ємною частиною системи банківських ризиків, яка має
спеціальну стратегію зі своїми взаємозв’язками, властивостями, ознаками і відносинами.
Управління кредитним ризиком банку – це формалізований процес з чіткою послідовністю
етапів, механізмів та методів, за допомогою яких банк виявляє ризики, оцінює їх рівень.
Здійснює моніторинг і контролює свої ризикові позиції. Управління кредитним ризиком
полягає у проведенні дій, спрямованих на підтримання такого рівня ризику, який відповідає
поставленим цілям банку.
Система управління кредитним ризиком повинна відповідати певним вимогам (рис. 1)

Рис. 1 Вимоги до системи управління кредитним ризиком банку
Система управління кредитним ризиком не лише дозволяє банкам забезпечувати свою
прибутковість та ефективність кредитних операцій, а й сприяє виконанню банківським
кредитом його ролі у сфері грошового обігу. Видані і неповернені в зазначений термін
кредити збільшують грошову масу в країні, сприяють інфляційним процесам.
Система управління кредитним ризиком включає об’єкт, суб’єкти, інструменти та
підсистеми забезпечення (табл. 1).
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Система управління кредитним ризиком
Елементи системи
управління
Об’єкт

Суб’єкти

Інструменти

Підсистеми
забезпечення

Таблиця 1

Характеристика елемента
– індивідуальний кредитний ризик (ризик конкретного
позичальника);
– портфельний кредитний ризик (ризик портфеля)
– загальні збори акціонерів (учасників), спостережна рада,
правління;
– кредитний комітет, комітет кредитного нагляду, служба
ризик-менеджменту;
– співробітники кредитних підрозділів
– планування;
– регулювання;
– аналіз;
– контроль
– нормативна;
– інформаційна;
– технологічна;
– кадрова

Кредитний ризик є основним об’єктом управління для банків. При цьому всі види
кредитного ризику мають окремий механізм управління.
Організаційне забезпечення управління кредитним ризиком банку починається із
загальних зборів акціонерів (учасників), які визначають загальну стратегію розвитку банку та
відповідну стратегію щодо управління ризиками. Спостережна рада здійснює нагляд за
законністю та обґрунтованістю прийнятих рішень. Реалізація розробленої політики
проводиться правлінням банку, яке в свою чергу розподіляє окремі завдання відповідним
департаментам та відділам банку. Організаційна структура кредитної функції в кожному
конкретному банку має особливості, що визначаються розмірами, можливостями банку, а
також потребами клієнтури.
Банки повинні використовувати різноманітні форми організації контролю, методи
звірки кредитів, структуру підрозділів залежно від специфіки діяльності та клієнтів, потреб і
можливостей, особливостей ринку та конкретної ситуації. Однак існують загальні принципи
та правила, яких повинен дотримуватись менеджмент кожного банку, формуючи
організаційну структуру процесу кредитування.
Функцію надання кредитів необхідно відокремити від функції контролю за наданими
кредитами. У кредитному департаменті банку функцію кредитного аналізу доцільно
відокремити від процесу надання та оформлення кредитної угоди. Це сприятиме підвищенню
рівня об’єктивності оцінки кредиту та зменшенню кредитних ризиків.
Висновки. Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що головним
завданням управління кредитними ризиками є визначення ступеня допустимості та
виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення, спрямованого або на
використання ризикових ситуацій, або на вироблення системи заходів, що зменшують
небезпеку виникнення збитків банку від проведення тієї чи іншої операції.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
THE WAYS TO INCREASE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Анотація. У статті розглянуто поняття економічної ефективності діяльності
підприємства. Наведено класифікацію факторів впливу на економічну ефективність.
Визначено основні резерви підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.
18

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (17) 2021
Висвітлено шляхи підвищення
економічної ефективності на сучасному етапі
господарювання підприємства.
Ключові слова: економічна ефективність, ефективність діяльності, фактори, резерви,
шляхи підвищення економічної ефективності.
Abstract. The article considers the concept of economic efficiency of the enterprise. The
classification of factors influencing economic efficiency is given. The basic reserves of increase of
economic efficiency of activity of the enterprise are defined. The ways to increase economic
efficiency at the present stage of enterprise management are highlighted.
Key words: economic efficiency, efficiency of activity, factors, reserves, ways of increase
of economic efficiency.
Постановка проблеми. В сучасних реаліях господарювання економічна ефективність
діяльності є важливою характеристикою успішного функціонування підприємства, від
адекватності оцінки якої залежить його подальший розвиток. Оцінка діяльності підприємства
є відправною точкою для його розвитку, пошуку шляхів удосконалення бізнес-процесів,
виявлення сильних і слабких сторін.
Для підвищення ефективності діяльності організації потрібно постійно визначати,
оцінювати та покращувати фактори, від яких вона залежить, а також шукати
найраціональніші шляхи використання наявних матеріальних, трудових, фінансових та
інших ресурсів підприємства.
Крім того, на практиці важливого значення набуває також визначення та аналіз
можливих резервів підвищення ефективності; визначення відповідних критеріїв економічної
ефективності та формуванням системи показників її оцінки. Саме тому комплексне
вирішення проблеми пошуку можливих шляхів підвищення економічної ефективності
діяльності підприємства є складним, але надзвичайно актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної ефективності
діяльності підприємства досліджуються у працях великої кількості науковців, зокрема:
Амонс С.Е,Бойчик І.М., Гальцев М.В.,Гетьман О.О., Калетнік Г.М., Ковальчук І.В.,
Макмиллан Р., Маркіна І.А., Покропивний С.Ф., Пономарьова Ю.В., Сідун В.А.,
Старосуд В.І., Шаповал В.М.,Шляга О.В., Ярославський А.О. та інші.
Авторами розглядається широке коло теоретичних та практичних аспектів сутності
економічної ефективності, визначення та аналізу системи показників її оцінки тощо.
Проте нестабільність та невизначеність сучасних умов господарювання свідчать, що
подальшого вивчення потребують фактори впливу на ефективність діяльності та визначення
адекватних вимогам сьогодення шляхів стабілізації та можливого підвищення економічної
ефективності функціонування підприємства.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження факторів, що впливають на
економічну ефективність діяльності підприємств для подальшого визначення основних
резервів та шляхів підвищення ефективності його роботи в сучасних складних умовах
господарювання.
Виклад основного матеріалу. Питання розвитку та економічного зростання
українських підприємств визнається сьогодні невід'ємною частиною усього процесу
сприяння піднесенню економічного розвитку та максимального використання потенціалу
країни для підвищення рівня її конкурентоспроможності. Відтак, розвиток загального
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механізму ефективного росту економіки в цілому безпосередньо залежатиме від динаміки та
рівня ефективності кожного окремого підприємства як основного елемента національної
економіки. Тому, одним із пріоритетів раціонального господарювання є не тільки визначення
рівня економічної ефективності діяльності підприємств, а також виявлення шляхів її
підвищення [2, с. 18].
Економічна ефективність – результат фінансово-економічної діяльності суб’єкта
господарювання, який покриває усі витрати на її здійснення та містить чистий прибуток, що
залишається для розвитку бізнесу.
Відповідно, економічна ефективність підприємства визначається основними
факторами:
1) запровадження максимально досяжних економічних цілей, орієнтованих на весь
потенціал підприємства;
2) виявлення змін, необхідних для повного розкриття потенціалу підприємства;
3) проведення необхідних змін, досягнення поставлених стратегічних цілей.
Залежно від спрямованості дії всі фактори можна об’єднати у дві групи, а саме
позитивні й негативні. Позитивні – це такі фактори, вплив яких покращує показники
діяльності підприємства, а негативні – навпаки.
Залежно від місця виникнення всі фактори можна класифікувати на внутрішні й
зовнішні, де внутрішні фактори (внутрішнє середовище) залежать від діяльності самого
підприємства, тобто саме підприємство їх породжує, а зовнішніми є державна та соціальна
політика, інституційні механізми, структурі зміни в суспільстві та економіці тощо.
Отже, слід відзначити, що фактори підвищення ефективності діяльності підприємства
можуть бути класифіковані за трьома основними ознаками:
1) за основними напрямами розвитку та вдосконалення виробництва, які є
комплексами технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на основі яких
досягається економія суспільної праці;
2)
за
джерелами підвищення ефективності
(зниження
трудомісткості,
матеріаломісткості, фондомісткості та капіталомісткості виробництва, економії часу,
раціонального використання природних ресурсів);
3) за сферою застосування фактори поділяють на народногосподарські, міжгалузеві,
регіональні, галузеві та внутрішньовиробничі [4, с. 175-176].
Під резервами підвищення економічної ефективності діяльності розуміють
невикористані можливості збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних
витрат завдяки більш раціональному використанню усіх видів ресурсів підприємства.
Основні чинники підвищення ефективності виробництва – це підвищення його
технічного рівня, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і
структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші.
Економічна ефективність діяльності підприємства безпосередньо пов’язана із
соціальною ефективністю цієї діяльності, оскільки результати роботи підприємства є базою
для вирішення цілого ряду соціальних проблем [3, с. 68].
Соціальна ефективність відображає: відповідність витрат і соціальних результатів
діяльності підприємства цілям і соціальним інтересам суспільства; формування
корпоративного духу та відповідного психологічного клімату в колективі; атмосферу
захищеності та причетності до цілей організації; результат впливу економічних заходів на
формування способу життя людини [1, с. 41].
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Дослідники поєднують всі шляхи підвищення економічної ефективності
функціонування підприємства до трьох напрямків:
1) управління витратами і ресурсами: заходи щодо підвищення поточної виробничої
діяльності підприємства, що спонукають підприємство до раціонального використання
природно-сировинних ресурсів; зростання продуктивності праці і зменшення
зарплатоємності виготовлення продукції; зниження загальної ресурсомісткості виробництва;
2) розвитку й удосконалення виробництва та іншої діяльності: прискорення
впровадження результатів НТП у практику діяльності підприємства; удосконалення
організаційної та виробничої систем управління, форм і методів організації діяльності, її
планування і мотивації; підвищення якості і конкурентоспроможності виготовлюваної
продукції; удосконалення і постійне коригування всіх видів діяльності для забезпечення їх
вимогам сучасності;
3) удосконалення системи управління підприємством та всіма видами його діяльності:
заходи щодо мобілізації внутрішніх та зовнішніх відносно підприємства факторів. Фактори
внутрішнього середовища передбачають оперування ними на рівні підприємства. Зовнішні
фактори відносяться до таких, якими управляти майже неможливо, оскільки потребують
суттєвих структурних зрушень, розгалуження інфраструктури підприємства, залучення
інституціональних механізмів для забезпечення належних передумов функціонування
підприємства тощо [3, с. 69].
Висновки. Отже, проблема підвищення економічної ефективності діяльності
підприємства в цілому полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну
одиницю витрачених трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. При цьому на
економічну ефективність впливає низка позитивних та негативних внутрішніх і зовнішніх
факторів. Підвищення економічної ефективності діяльності суб’єкта господарювання
залежить не лише від факторів впливу але й від стратегії розвитку самого підприємства, його
ефективної системи менеджменту на усіх рівнях. Основними шляхами підвищення
економічної ефективності діяльності підприємства на сьогодні є сукупність конкретних
заходів як в технічному й організаційному, так і в соціально-економічному напрямах
діяльності, адже тільки тоді за їх допомогою можна буде досягти поліпшення якості та
конкурентоспроможності продукції підприємства та економії його ресурсів.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
BUDGETING AS A TECHNOLOGY OF ENTERPRISE MANAGEMENT
Анотація. У статті розглянуто суть та виділено основні взаємозв’язки категорій
«бюджет», «бюджетування», «процес бюджетування», основні бюджетні форми та принципи
побудови бюджетів. Розглянуто основні положення процесу бюджетування на підприємстві.
Наведено вимоги до його проведення у структурних підрозділах підприємства та на
підприємстві. Узагальнено принципи бюджетного підходу до управління підприємством та
розглянуто переваги цього методу.
Ключові слова: бюджет; бюджетування; внутрішньофірмове бюджетування;
бюджетна організація; метод бюджетування.
Abstract. The article considers the essence and highlights the main relationships of the
categories «budget», «budgeting», «budgeting process», the main budget forms and principles of
budgeting. The main provisions of the budgeting process at the enterprise are considered. The
requirements for its implementation in the structural units of the enterprise and at the enterprise are
given. The principles of the budget approach to enterprise management are generalized and the
advantages of this method are considered.
Keywords: budget; budgeting; internal budgeting; budget organization; budgeting method.
Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання потребують ефективніших
підходів до управління підприємством. Ефективність находить відображення в фінансових
результатах роботи підприємства, їх досягнення є однією важливою задачею діючої системи
управління. На багатьох українських підприємствах сьогодні відсутня ефективна система
управління, що підтверджують показники їх діяльності. Зміна принципів управління в
останні роки обумовила актуальність проблеми розвитку бюджетування в Україні. Це
зумовлює необхідність створення адаптованих до вітчизняних умов принципів
бюджетування підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі методологічні, методичні й
організаційні аспекти бюджетування досліджуються такими українськими та зарубіжними
вченими як Ш. Бланкарт, Дж. М. Кейнс, В. Парето, К. Рау, П. Самуельсон, М. Ходорович,
Х. Циммерман, Г. Шахова, С. Буковинський, О. Василик, В. Геєць, В. Глущенко,
А. Даниленко, І. Запатріна, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін,
В. Федосов, І. Чугунов та інші.
Відзначаючи вагомий внесок дослідників у цій сфері, слід зауважити, що окремі
аспекти бюджетного планування діяльності підприємств потребують подальших досліджень.
Зокрема, це стосується розкриття місця, ролі та функцій бюджетного планування у
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забезпеченні реалізації фінансових стратегічних цілей підприємства, впровадження та
інтенсифікації розвитку бюджетування як інструменту поточного фінансового планування.
Формулювання цілей статті. Основною метою дослідження є узагальнення наукових
відомостей про механізм розробки і впровадження окремого методу управлінської діяльності
– бюджетування.
Виклад основного матеріалу. Під бюджетуванням пропонується розуміти
управлінську технологію складання бюджетів, яка дає змогу зв’язати діяльність
підприємства з його стратегічними цілями, планувати, організовувати, контролювати та
мотивувати виконання бюджетів на підприємстві, тобто здійснювати процес управління
підприємством, спрямований на досягнення поставлених перед підприємством цілей. Процес
постановки бюджетування на підприємстві доволі складний та довготривалий, тому різні
вчені розглядають його складові по-різному.
Більшість вчених в своїх роботах не надають чіткого опису послідовності етапів
процесу постановки бюджетування на підприємстві, а розглядають визначення видів,
форматів бюджетів, схем їх консолідації [1; 3; 5]. Даний підхід не досить коректний так як
може призвести до основної помилки бюджетування – здійснення планування заради
планування, а не заради досягнення поставлених перед підприємством цілей.
Немировський І.Б. та Старожукова І.А. пропонують здійснювати управління
підприємством за допомогою системи збалансованих показників на основі бюджетного
планування та формування фінансової структури підприємства, не указуючи, що саме
входить до процесу впровадження бюджетування на підприємстві [4].
Ретельний узагальнений опис процесу постановки бюджетування наданий лише в
роботі, в ній виділяється три етапи постановки бюджетування [6]:
1. Технологія бюджетування.
2. Організація бюджетування.
3. Автоматизація бюджетування.
Внутрішньофірмове бюджетування
Технологія

Організація

Цілі і задачі
(цільові показники
і нормативи)
Види бюджетів
Схеми консолідації
Формати бюджетів
Принципи
бюджетування

Фінансова структура (набір
центрів відповідальності)
Регламент бюджетування і
бюджетного контролю

Автоматизація
Вимоги до
комп’ютерних
програм

Крок фінансового
планування
Розподіл функцій і
відповідальності між рівнями

Графік документообігу
Рис. 1. Схема внутрішньофірмового бюджетування [6]
24

Вимоги до
вихідної
інформації

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (17) 2021
Отже, повноцінне бюджетування, як управлінська технологія, повинно включати три
взаємопов’язані складові частини: технологія, організація і автоматизація фінансових
розрахунків (рис. 1).
Бюджетування на підприємстві виконує три основні функції: планування, прогнозу та
аналізу. Функція планування є найважливішою, бюджетування – це основа для
внутрішньофірмового планування. Тобто виходячи зі стратегічних цілей підприємства,
бюджети вирішують завдання розподілу фінансових ресурсів, що знаходяться у
розпорядженні підприємства. Функція прогнозу полягає у розрахунку прогнозних показників
з виконання планових завдань на основі обліку (бухгалтерського та управлінського). Функція
аналізу передбачає зіставлення фактичних даних з плановими показниками на кожному
етапі, виявлення відхилень, наступне коригування дій.
Бюджетування доцільно використовувати:
• за необхідності пошуку шляхів зниження й побудови раціональної структури
витрат, зниження питомих витрат продукції, за групами продукції;
• при структуризації доходів і витрат суб’єктів господарювання й визначення
прибутковості напрямків бізнесу, товарних груп, структурних підрозділів і т.п.;
• при реструктуризації компанії;
• при виникненні важко контрольованих витрат і якщо рух грошових коштів
поступово відхиляється від установленого порядку [7].
Бюджетування діяльності підприємств дозволяє створити ефективну систему
управління фінансами; підвищити інвестиційну привабливість; оптимізувати доходи й
витрати в цілому; отримувати консолідовану звітність; розраховувати й оцінювати
показники ліквідності та рентабельності підприємств; підвищити ефективність управління в
цілому. Бюджетування є послідовною реалізацією логічно побудованої сукупності етапів. У
сучасній економічній літературі немає єдиного підходу щодо складу зазначеної сукупності
етапів і послідовності їх реалізації, тому вважаємо за доцільне запропонувати такий підхід до
побудови структурно-логічної схеми бюджетування підприємств:
• аналіз існуючих бізнес-процесів планово-бюджетного й фінансового управління;
• розроблення схеми бюджетування, що відображає основні бізнес процеси;
• виділення центрів фінансового обліку;
• розроблення правил, процедур, які реалізують та регламентують бюджетне
управління;
• створення бюджетних форм, необхідних для управління організацією через
бюджет;
• розроблення й оптимізація бізнес-процесів планово-бюджетного управління (у
т.ч. на основі функціонально-вартісного аналізу);
• розроблення взаємодії центрів фінансової відповідальності (структурних
підрозділів) при постановці бюджетування;
• розроблення форм бюджетного контролю й регламентів взаємодії;
• постановка фінансової політики;
• інтеграція з існуючою системою планування;
• впровадження системи бюджетного управління.
Розроблення бюджету суб’єктів господарювання передбачає поетапну підготовку
операційних та фінансових бюджетів. За призначенням виділяють головний (генеральний)
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бюджет і операційні бюджети. Генеральний бюджет об’єднує бюджети різних підрозділів і
видів діяльності на основі сумування операційних бюджетів для складання загального
фінансового бюджету підприємства за звітний період. У результаті складання генерального
бюджету розробляються бюджет грошових коштів, бюджет прибутків і збитків, прогнозний
баланс. Головний бюджет складається з двох частин:
• операційні бюджети, які в результаті формують бюджет прибутків і збитків.
Операційні бюджети включають бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет
виробничих запасів, бюджет прямих витрат на матеріали, бюджет виробничих накладних
витрат, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет комерційних витрат, бюджет
управлінських витрат;
• фінансовий бюджет, який включає у себе бюджет капітальних вкладень
(інвестиційний бюджет), бюджет грошових коштів (касовий бюджет) та прогноз річного
балансу.
Особливістю бюджетів (на відміну від форм бухгалтерської звітності) є те, що форми
бюджетів не стандартизуються і визначаються цілями і об’єктами планування, характером і
обсягами діяльності підприємства, його фінансовою і виробничою структурами. Загальним
бюджетом структурної одиниці є бюджетний баланс доходів і витрат, в якому окремо
визначаються операції з внутрішнього переміщення: обсяги продукції (робіт, послуг),
трансфертні ціни передачі та витрати,пов’язані зі створенням проміжного продукту, що
складається при функціонуванні підприємства як цілісної економічної системи.
Бюджети підприємства можуть складатися за допомогою різних методів. Але в їх
основі лежить балансовий метод, який допомагає узгодити потреби і ресурси, балансуються
не тільки підсумкові показники надходжень і видатків, а й для кожної статті витрат
визначаються джерела покриття.
Вибір методів розроблення бюджетів залежить від характеристик функціонування
підприємства, а саме: розмірів та життєвого циклу, стабільності середовища функціонування,
рівня розвитку бюджетної системи на підприємстві, особливостей внутрішньоорганізаційної
побудови, централізації управління, наявності розробленої на підприємстві системи норм та
нормативів, диверсифікації діяльності, кваліфікації працівників, задіяних у процесі
бюджетування, рівня застосування сучасних інформаційних технологій та програмного
забезпечення.
Таким чином, сутність функції бюджетного планування (бюджетування) знаходить
своє відображення в методах за допомогою яких воно реалізується. Класифікацію методів
бюджетного планування за класифікаційними ознаками представимо в таблиці 1.
Метод синхронного бюджетування полягає в одночасному розробленні і
координуванні бюджетів на різних рівнях та різного спрямування. При високому рівні
диверсифікації діяльності підприємства доцільно використовувати метод послідовного
бюджетування, при цьому планування починається з визначення обмежувального фактора
(«вузького місця») і складання бюджету, в якому він є визначальним.
За рівнем пристосування бюджетування до змін виділяють метод стабільного
(фіксованого) і метод гнучкого бюджетування та розрізняють жорсткі (або статичні) і гнучкі
бюджети. Жорсткий бюджет розраховується на певний рівень ділової активності
підприємства та служить для порівняння з фактично досягнутими показниками. Гнучкий,
навпаки, враховує зміни у діяльності підприємства та рівні його ділової активності (так,
наприклад, у гнучких бюджетах показники можуть перераховуватися на фактичний обсяг
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виробництва і реалізації), надаючи оптимістичний та песимістичний прогнози.
Метод неперервного бюджетування дає змогу за результатами виконання бюджетів за
певний мінімальний період вносити корективи і зміни до бюджетів залишкового бюджетного
періоду та розробляти бюджети на мінімальний бюджетний період.
Таблиця 1
Класифікація методів бюджетного планування (бюджетування)
№

Класифікаційна ознака

1

За порядком розроблення

2

За рівнем пристосування
бюджетного планування до змін
середовища функціонування
організацій

3

За рівнем централізації бюджетного
планування

4

За вибором об’єктів бюджетного
планування

5

За вхідною базою бюджетного
планування

6

За способом розрахунку планових
бюджетних показників

Метод бюджетного планування (бюджетування)
– метод синхронного бюджетного планування;
– метод послідовного бюджетного планування
– метод стабільного (фіксованого) бюджетного
планування;
– метод гнучкого бюджетного планування;
– метод неперервного бюджетного планування
– метод централізованого бюджетного планування;
–
метод
децентралюзованого
бюджетного
планування (метод «бюджетних замовлень»);
– метод зустрічного бюджетного планування
(«комбінований»)
– метод поопераційного бюджетного планування;
– метод бюджетного планування за центрами
відповідальності;
– метод бюджетного планування за видами
бізнесу;
– проектно- та програмно-цільовий метод
бюджетного планування;
– змішаний (матричний) метод бюджетного
планування
– метод бюджетного планування з нульової бази;
– методи бюджетного планування на базі
попередніх
бюджетів
(від
досягнутого):
нарощування,
пріоритетний,
факторний,
коефіцієнтний (індексний)
– оптимізаційно-варіантний;
– економіко-математичне моделювання;
– динаміко-статистичний;
– нормативний

Сутність методу централізованого бюджетування у плануванні «згори вниз», а методу
децентралізованого бюджетування у планування «знизу вгору», комбінований метод поєднує
у собі два попередні.
Метод бюджетного планування «з нуля» використовують при впровадженні системи
бюджетування на підприємстві або у випадку розширення його виробничих потужностей, він
не враховує показників попередніх бюджетів та потребує ретельного аналізу і розрахунків.
Метод бюджетування від досягнутого використовується на підприємствах, бюджетні
системи яких вже функціонують, і бюджетні показники попереднього періоду розглядаються
як база для розрахунку планових. Методів бюджетування від досягнутого існує декілька:
• нарощування (розрахунок бюджетів на підставі звітних показників попереднього
періоду з урахуванням перспектив діяльності у майбутньому періоді);
• пріоритетний (розрахунок бюджетів на підставі звітних показників попереднього
періоду з обґрунтуванням пріоритетних напрямків зміни відповідних бюджетних сум);
• факторний (коригування показників бюджетів з урахуванням впливу факторів та
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зовнішнього середовища);
• коефіцієнтний або індексний (базується на застосуванні системи коригувальних
коефіцієнтів, що дають змогу перетворити звітний бюджет на плановий).
Нормативний метод передбачає розрахунок бюджетних показників на основі норм та
нормативів, а екстраполяційний дозволяє переносити тенденції зміни бюджетних показників
у попередніх періодах на плановий період. Економіко-математичне моделювання
застосовується для кількісної оцінки впливу факторів середовища на бюджетні показники та
розроблення кількох варіантів планових бюджетних показників, а вибір оптимального з
кількох варіантів передбачає оптимізаційно-варіантний метод.
Метод поопераційного бюджетування зводиться до формування бюджетів за певними
операціями.
Метод бюджетування за центрами відповідальності передбачає вибір конкретних
центрів відповідального (витрат, збуту, прибутку, інвестицій тощо) і складання бюджетів
тільки з урахуванням витрат, які цими центрами безпосередньо контролюються та
регулюються.
Метод бюджетування за видами бізнесу дозволяє виокремити високорентабельні й
нерентабельні види бізнесу та приймати управлінські рішення щодо доцільності розвитку
окремих видів бізнесу або потреби у реструктуризації підприємства.
Проектно- та программно-цільовий методи передбачають формування бюджетів за
окремими проектами або програмами, а показники цих бюджетів консолідуються потім у
зведених бюджетах.
Матричний метод застосовується для узгодження поопераційних бюджетів, бюджетів
за центрами відповідальності, бюджетів за видами бізнесу та за окремими проектами і
програмами.
Бюджетування повинно базуватись на слідуючих основних принципах: 1) єдності та
цілеузгодження; 2) безперервності; 3) гнучкості; 4) участі; 5) відповідальності;
6) пріоритетності; 7) декомпозиції; 8) ефективності.
1. Принципи єдності та цілеузгодження, полягає у тому що, бюджетування як і вся
система фінансового управління, повинно мати єдиний підхід. Бюджетна діяльність окремих
функціональних підрозділів повинна бути скоординована та узгоджена за обсягами й
напрямками. Зміни у бюджетах одного підрозділу обов’язково знайдуть відображення в
бюджетах більш вищого рівня та можуть впливати на бюджети інших підрозділів. Крім того,
бюджетна діяльність повинна бути інтегрована, тобто кожна з підсистем бюджетування
повинна діяти, виходячи з загальної стратегії підприємства, а кожен окремий бюджет
повинен бути частиною бюджету підрозділу більш вищого рівня та підприємства в цілому.
2. Принцип безперервності є необхідним через те що, по-перше, процес
бюджетування повинен здійснюватись постійно. Хоча на практиці підприємства часто
припиняють його одразу після складання й затвердження бюджету на певний проміжок часу,
після чого планово-аналітична діяльність зовсім не проводиться до початку наступного
періоду. По-друге, хоча розроблені бюджети й мають чітко окреслений бюджетний період,
при досягненні якого вони змінюють своє призначення, все ж бюджетування на даному етапі
не закінчується, а тільки переходить з однієї фази до іншої, тобто одні плани та дії змінюють
інші безперервно, що дозволяє успішно координувати та спрямовувати різні напрямки
діяльності на досягнення стратегічної мети. Головною умовою забезпечення безперервності є
правильна методологія проведення «наскрізного» план-факт аналізу виконання бюджету, на
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основі якого формуються цифри бюджетних показників наступного періоду, тобто план-факт
аналіз – це одночасно відправна та кінцева стадія бюджетного циклу.
3. Принцип гнучкості полягає в тому, що повинна існувати можливість коригування
планів у відповідності зі змінами зовнішніх та внутрішніх умов. Однак стосовно
бюджетування не слід сприймати даний принцип як необхідність чи обов’язковість зміни
прийнятого бюджету всякий раз при будь-яких суттєвих змінах умов функціонування
підприємства. Мета та завдання, які покладено в основу бюджету, повинні бути постійними
протягом всього бюджетного періоду.
4. В основі принципу участі, покладено твердження про те, що процес формування
бюджетів повинен залучати до себе всіх кого він безпосередньо стосується. До бюджетного
процесу, включаючи складання й коригування бюджетів, повинні бути залучені всі
керівники, включаючи керівників середньої й нижньої ланки управління. Оскільки важливо,
щоб керівники різних підрозділів, центрів відповідальності були зацікавлені в досягненні
бюджетних показників, необхідно, щоб бюджети не нав’язувались «зверху», тому що в
такому разі вони будуть більше викликати протидію працівників, а ніж бути стимулом їх
виконання. Безпосередні керівники центрів відповідальності повинні приймати активну
участь у розробці бюджетів для своїх підрозділів, тому що вони краще знають можливості
своїх підрозділів, а також їхню необхідність у ресурсах. Вищий рівень управління повинен
визначати загальні фінансові цілі, деталі ж бюджетів повинні розроблятись спільними
зусиллями усіх рівнів управління.
5. Принцип пріоритетності. Дефіцитні ресурси повинні використовуватись у найбільш
вигідних напрямках, при цьому витрати на інші напрямки повинні скорочуватись. В бюджеті
свідомо формується напрямок основного удару, при цьому витрати за іншими напрямками
діяльності скорочуються. Бюджетування спонукає керівників усіх рівнів до консолідованого
прийняття рішень про використання ресурсів у найбільш пріоритетних напрямках.
6. Принцип відповідальності. Кожному центру бюджетування, повинна бути передана
відповідальність за виконання відповідної частини бюджету разом з повноваженнями
впливати на розвиток ситуацій. Кожен підрозділ (відділ, цех, дільниця) як бізнес-одиниця
повинен планувати й відповідно нести відповідальність за ті показники й результати, на які
він має можливість впливати.
7. За принципом декомпозиції, кожний бюджет нижнього рівня є деталізацією
бюджету більш високого рівня, тобто бюджети цехів є «вкладеними» у консолідований
бюджет виробництва, а часткові бюджети в розрізі статей витрат конкретизують бюджети
цехів тощо. Загальна система операційних, інвестиційних та допоміжних бюджетів
обов’язково знаходять своє відображення та узагальнення в основних бюджетах
підприємства та його структурних підрозділів.
8. Сутність принципу ефективності полягає в тому, що витрати, пов’язані з
організацією й функціонуванням бюджетування, не повинні перевищувати ефект, який буде
отримано від його впровадження. Необхідність вдосконалення системи бюджетування
повинна бути обумовлена покращенням результатів діяльності підприємства, як щодо
прибутку, ліквідності тощо. При формуванні системи бюджетування є недоцільним перехід
меж, в результаті яких починається «надлишок бюджетування», а також стримання
ініціативи, зниження мотивації персоналу.
Отже, у бюджетному плані узагальнюються у грошовому виразі всі планові показники
роботи підприємства, визначаються обсяги, напрями використання грошових коштів,
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відображаються економічні відносини підприємства з його працівниками, з іншими
підприємствами, банками, бюджетом. За економічним змістом у фінансовому плані
відображаються результати господарської діяльності підприємства впродовж певного
періоду, джерела і обсяги формування та напрями використання фінансових ресурсів, у тому
числі для внутрішньогосподарських потреб. Найбільш ефективно можна впроваджувати
повну систему бюджетування на великих підприємствах зі значною кількістю відокремлених
підрозділів та напрямків діяльності, оскільки за рахунок бюджетування максимально
досягається: покращання координації дій підрозділів, узгодження напрямків їх діяльності;
підвищення оперативності й ефективності у прийнятті управлінських рішень; покращання
фінансових результатів на підставі управління прибутком і витратами на операційному рівні,
більш раціонального розподілу й використання ресурсів, оптимізації витрат і здійснення
оперативного контролю за постійними й змінними витратами; поліпшення
платоспроможності за рахунок ефективного управління грошовими потоками тощо.
Висновки. Доцільність впровадження та підтримки бюджетування на вітчизняних
підприємствах усіх галузей, розмірів та напрямів діяльності обумовлюється тим, що
побудова та аналіз бюджетних форм надає менеджменту підприємства інформацію для
обґрунтування та прогнозування наслідків того чи іншого управлінського
рішення (виробничого, інвестиційного, маркетингового тощо), оцінки результатів,
досягнутих підприємством, порівняно з цілями, встановленими фінансовими планами
минулих періодів. Сформований понятійний апарат та побудова логічних взаємозв’язків між
основними видами бюджетів формують розуміння, що бюджетування є не просто
інструментом балансування доходів і витрат, а механізмом узгодження перебігу всіх
економічних процесів на підприємстві та засобом досягнення його стратегічних цілей.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
PERSONNEL MANAGEMENT OF THE MEDICAL ORGANIZATION IN MODERN
BUSINESS ENVIRONMENT
Анотація. У статті розглянуто сутність та мету управління персоналом медичної
організації. Визначено принципи управління та закони управлінської діяльності.
Проаналізовано особливості управління медичним персоналом. Розглянуто механізм
управління персоналом медичної організації.
Ключові слова: персонал, кадри, медична організація, управління персоналом,
система управління персоналом, менеджмент персоналу, кадрова політика.
Abstract. The article considers the essence and purpose of personnel management of a
medical organization. The principles of management and laws of administrative activity are defined.
The peculiarities of medical personnel management are analyzed. The mechanism of personnel
management of the medical organization is considered.
Key words: personnel, medical organization, personnel management, personnel
management system, personnel policy.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, коли активно змінюються
соціальні, політичні та економічні реалії, розвиток галузі охорони здоров’я розглядається як
один з пріоритетних напрямків реформування національного господарства України.
Відбувається зміна системи надання медичної допомоги, фінансово-господарських та
ринкових механізмів у сфері охорони здоров’я. В свою чергу ці зміни викликають
необхідність впровадження нової системи управління медичними організаціями, що
призводить до зміни системи управління персоналом закладів охорони здоров’я.
Оскільки, персонал – це основа будь-якого підприємства, і без нього неможливе його
функціонування, тому вивчення проблем, особливостей, підходів та методів ефективного
управління персоналом залишається актуальним та зумовлене об’єктивними чинниками, що
визначають сьогодні виробничо-господарську діяльність та активну роль персоналу в
управлінні будь-якою організацією, в тому числі й медичною [4, с.120-122].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління персоналом та
кадрового забезпечення підприємств, в тому числі й системи охорони здоров’я України
висвітлені у роботах таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: Балабанова Л.В.,
Борщ В.І., Виноградський М.Д., Данюк В.М., Колот А.М., Ліштаба Л., Ровенська В.В.,
Саржевська О.Є., Скібіцький О.М. та ін.
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В своїх працях автори переважно досліджують тенденції змін кадрових ресурсів,
аналізують їх склад та структуру, розкривають окремі питання підготовки медичних кадрів,
але недостатньо уваги приділяють проблемам управління персоналом. Проте, на сьогодні,
основні аспекти управління персоналом медичних організацій бюджетної сфери в складний
період реформування галузі охорони здоров’я потребують подальшого вивчення та
реалізації.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності, принципів та
особливостей управління персоналом медичної організації як суб’єкту господарювання в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Майбутнє вітчизняної системи охорони здоров’я та її
сталий розвиток також безпосередньо залежать від фахівців галузі, які використовують свої
навички та здібності, прагнуть до самовдосконалення та вмотивовані до успішної
професійної діяльності, що є основним завданням системи управління персоналом сучасного
закладу охорони здоров’я. Ефективне управління медичним персоналом сприяє вирішенню
проблем підвищення якості надання медичної допомоги населенню.
В системі охорони здоров’я виключно важлива роль відведена безпосередньо
медичним кадрам, оскільки вони є основними суб’єктами надання медичної послуги
населенню, отже, управління процесами формування та розвитку кадрів визнається
пріоритетним завданням менеджменту в галузі охорони здоров’я [1, с.74].
У 2017 році Президентом України було підписано прийняті Верховною Радою
України закони, які започаткували реформу системи охорони здоров’я в Україні. Так, 6
листопада 2017 року в Україні введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів
охорони здоров’я» від 6 квітня 2017 року №2002, яким запроваджується автономізація
медичних закладів, в межах якої, зокрема, заклад охорони здоров’я отримує свободу дій у
встановленні форми та методів оплати праці кадрам, механізмів мотивації та стимулювання в
рамках чинного законодавства. Тобто, відбувається зміна парадигми управління кадрами
закладів охорони здоров’я, що приводить до впровадження сучасних методів управління
персоналом.
Сучасні принципи реформування галузі передбачають зміну концепції управління
персоналом медичної організації, а саме:
1) застосування кадрової політики та стратегії в рамках діяльності закладу охорони
здоров’я;
2) впровадження новітніх форм, систем та принципів оплати праці медичних
працівників;
3) впровадження мотиваційного механізму та сучасних методів стимулювання
діяльності медичного персоналу;
4) впровадження сучасних принципів формування та розвитку кадрів охорони
здоров’я;
5) застосування новітніх методів підготовки медичних кадрів, зокрема управлінських;
6) запровадження принципів командної роботи в рамках надання медичної послуги
закладами охорони здоров’я [1, с.75].
Управління персоналом повинно не тільки базуватися на загальних принципах та
функціях менеджменту, традиційних підходах до управління, але й враховувати основні
закони управлінської діяльності, а саме: закон невизначеності відгуку, закон неадекватності
32

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (17) 2021
взаємного сприйняття, закон неадекватності самооцінки, закон спотворення інформації,
закон самозбереження і закон компенсації.
Крім розуміння та вміння використовувати на практиці закони управлінської
діяльності, керівникам під час побудови системи управління персоналом необхідно також
враховувати особливості управління, що є характерними саме медичній галузі [4, с.120-122].
При розгляді системи управління персоналом у закладах охорони здоров’я треба
враховувати ряд характеристик, притаманних системі управління даної галузі, які будуть
безпосередньо впливати на здійснення тих чи інших функцій в області управління
персоналом, зокрема:
1) монополізм відомства;
2) бюрократизм в управлінні, в тому числі поділ праці;
3) сувора ієрархічна структура;
4) професійні забобони, наприклад, небажання фахівців-медиків визнавати роль інших
працівників в області охорони здоров’я – економістів, юристів, менеджерів по персоналу в
тому числі;
5) жорстка спеціалізація;
6) спрямованість організації, перш за все на споживачів;
7) суворе підпорядкування і точне виконання розпоряджень керівництва тощо.
Функція управління людськими ресурсами стає все більш важливою у багатьох
організаціях, так як вона покликана служити в якості партнера в галузі стратегічного
планування та прийняття рішень з метою сприяння розробленню та реалізації стратегії. Ця
нова роль має вирішальне значення, тому що якісне й продуктивне управління персоналом
має значний вплив на успіх або провал бізнес-стратегій у галузі охорони здоров’я [2, с.164165].
На рис. 1 наведено складові елементи системи управління персоналом закладу
охорони здоров’я:
Отже, актуальна модель системи управління персоналом медичної організації повинна
враховувати сучасні методи управління, механізм стратегічного менеджменту, психологічні
та економіко-соціальні методи впливу, бути спрямованою на підвищення ефективності
діяльності працівників, якості надання медичних послуг на загальнодержавному рівні.
Управління кадрами охорони здоров’я є органічною складовою частиною управління
системою охорони здоров’я в цілому, підпорядкованою тим самим цілям і спрямованою на їх
досягнення завдяки конкретній діяльності медичного персоналу.
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Система управління персоналом медичної організації
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Розробка способів, методів та заходів активного впливу на чинники, що визначають
хід та терміни адаптації, зниження несприятливих наслідків в ході цього процесу
Рис. 1. Механізм управління персоналом медичної організації [3, с.164].
Управління персоналом - це безперервний динамічний процес управління людськими
ресурсами, метою якого є оптимальна розстановка і використання сил на основі більш
довершеного планування, підбору, удосконалення, розподілу кадрів, мотивації та
регулярного об’єктивного контролю та оцінки праці. Мета управління персоналом полягає в
безперервному пошуку шляхів, що сприяють підвищенню ефективності праці. Ця мета
досягається внаслідок впровадження прогресивних форм організації праці та
раціональнішого використання наявних трудових ресурсів [3, с.164].
Висновки. Таким чином, створення та впровадження ефективного управління
медичним персоналом є важливим фактором забезпечення успіху роботи закладів охорони
здоров’я в сучасних умовах господарювання. Розробка, формування, прийняття та реалізація
управлінських рішень щодо управління медичним персоналом потребує специфічних
методик з урахуванням особливостей професійної діяльності та навантаження при роботі у
закладах охорони здоров’я, а також певних характеристик, притаманних саме системі
управління даної галузі.
Залишаються невирішеними питання професійного відбору медичних працівників,
періодичного оцінювання їх діяльності, питання трудової мотивації й адаптації, службовопрофесійного просування, навчання персоналу на робочому місці, його вивільнення. Також
на сьогодні практично відсутні ефективні та уніфіковані для різних видів медичних установ
технології управління персоналом.
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ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
APPROACHES TO IMPROVING PERSONNEL MANAGEMENT OF HEALTH CARE
FACILITIES
Анотація. У статті розглянуто сутність основних проблем управління персоналом
закладів охорони здоров’я. Визначено пріоритети кадрової політики на сучасному етапі
розвитку економіки України.
Досліджено інструменти впровадження першочергових
заходів з удосконалення управління персоналом медичних закладів. Розглянуто актуальні
напрями удосконалення управління медичним персоналом.
Ключові слова: персонал, заклад охорони здоров’я, управління персоналом, система
управління персоналом, удосконалення управління, кадрова політика.
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Abstract. The article considers the essence of the main problems of personnel management
of health care facilities. The priorities of personnel policy at the current stage of development of
Ukraine's economy are determined. The tools of implementation of priority measures to improve
the personnel management of medical institutions are studied. The current directions of
improvement of medical personnel management are considered.
Key words: personnel, health care institution, personnel management, personnel
management system, management improvement, personnel policy.
Постановка проблеми. Прискорення темпів технологічних, економічних, соціальних
та культурних змін призводить, серед іншого, й до посилення питання вдосконалення та
підвищення ефективності управління головним ресурсом будь-якої організації – персоналом.
Ці проблеми не оминули й вітчизняну сферу охорони здоров’я.
У медичній галузі України проблеми кадрового забезпечення є довготривалими та
мають глобальний характер. Міжнародний досвід свідчить, що будь-які найпередовіші
технології та досягнення у сфері медицини не зможуть позитивно вплинути на здоров’я
населення за відсутності належно підготовлених працівників системи охорони здоров’я та
дієвої системи управління кадрами медичних закладів.
Сучасні виробничо-господарські виклики вимагають використання нових,
інноваційних технологій в управлінні персоналом, поширення успішних світових практик та
підходів, що є надзвичайно актуальним для України, оскільки значення функції управління
персоналом вітчизняних підприємств, організацій та установ несправедливо применшується,
подеколи застосовуються надзвичайно застарілі методи, і взагалі цей напрям діяльності за
кризових умов скорочується одним з перших [2, с.37].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі управління персоналом, і в тому
числі, у сфері охорони здоров’я присвячено праці таких вчених, як: Білинська М.М.,
Веселовський О.Б., Дмитрук О.В., Короленко В.В., Кравчук І.І., Присяжнюк О.Ф.,
Прокопець Л.В., Радиш Я.Ф., Юрочко Т.П., Свіницька О.М., Третяк О.П. Швед В.В. та ін.
Проте проблема управління персоналом закладу охорони здоров’я залишається на
сьогодні недостатньо дослідженою в національних наукових доробках, оскільки у сучасних
керівників закладів охорони здоров’я та цієї галузі загалом ще не відбулася зміна погляду на
формування ринку праці медичних кадрів із сучасних реалій та парадигми управління
кадрами закладів цієї галузі.
Формулювання цілей статті. Метою статті є виявлення основних проблем управління
персоналом закладів охорони здоров’я, визначення пріоритетів кадрової політики на
сучасному етапі розвитку економіки України та пошук напрямів удосконалення управління
медичним персоналом.
Виклад основного матеріалу. В складних реаліях сьогодення на сучасному етапі
трансформації системи охорони здоров’я в Україні особливу увагу необхідно приділити
створенню налеежних умов для формування якісного трудового потенціалу у медичних
закладах та підвищення ефективності його використання. Важливу роль у цьому відіграє
система управління персоналом як складова медичного менеджменту.
Проблему управління людськими ресурсами (кадри, персонал) та кадровий дефіцит
персоналу в галузі охорони здоров’я ВООЗ визнає як «глобальний ризик»; нині в цілому світі
не вистачає в середньому 7,2 млн. фахівців медичної сфери. Водночас посилюються
проблеми фахової та територіальної диспропорції, тому задля вирішення цих проблем
створено Глобальну стратегію для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я: трудові
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ресурси на 2016-2030 роки (WHO Global Strategy on Human Resources for Health 2016-2030).
Щодо України, то жоден нормативно-правовий документ, який стосується політики
управління кадрами в закладах охорони здоров’я України, не містить цілісної стратегічної
програми, яка передбачає вирішення проблем кадрового забезпечення цієї галузі, не містить
концептуальних задач, механізмів та інструментів реалізації політики управління
персоналом у медичній сфері, хоча частково в них відображено можливості підвищення
якості навчання та професійної підготовки фахівців медичної сфери шляхом удосконалення
національних освітніх стандартів підготовки кадрів медичного персоналу, передбачення
кадрового забезпечення згідно з потребами сфери охорони здоров’я, з урахуванням
перетворень у цій галузі та в демографічній ситуації країни.
Сьогодні в державній системі охорони здоров’я професійні стандарти фахівців не
відповідають сучасним світовим вимогам та не дають змоги сформувати єдині методи
встановлення нормативів у різних розділах соціальної, психологічної та медичної сфер, щоб
вони сприяли раціональному використанню кадрових ресурсів в організації охорони
здоров’я.
Нормативно-правові акти, які стосуються номенклатури спеціальностей та посад
медичної сфери, потребують удосконалення, як і кваліфікаційні вимоги до посад і
характеристики спеціальностей, обліково-звітні дані про кадрове забезпечення закладів
охорони здоров’я. Водночас перегляду встановлених стандартів та їх оновлення потребують
моніторингова система оцінок якості роботи медичного працівника; методи мотивації та
стимулювання, їх ефективність; механізми прогнозування та планування кількості
працівників [4, с.268-269].
Крім того, до основних причин, що посилюють кадрові проблеми у медичній сфері,
можна віднести не тільки якість підготовки (як зазначалось вище), але й її значну тривалість.
Так, на підготовку медичних сестер використовується 5-6 років (4 роки навчання та 1-2 роки
стажування); підготовка лікарів триває 10-12 років (6 років – навчання, 2-3 роки –
інтернатура та 2-3 роки – стажування).
Актуальною та поки що не вирішеною є проблема мотивації залучення молодих
талановитих фахівців до праці в лікарні. Дану проблему посилює низький рівень заробітної
плати та неможливість створення належних житлово-побутових умов молодому фахівцю.
Типовою та гострою й такою, що потребує вирішення є проблема недофінансування
галузі та створення «дефіциту» спеціалістів, що формується у лікарнях через недостатнє їх
фінансове забезпечення та проведення оптимізації кадрів відповідно до вимог
загальнодержавних напрямів проведення реформ.
Отже, управління персоналом закладів охорони здоров’я має базуватися на врахуванні
пріоритетів сучасної кадрової політики в даній сфері. Основними з них єː забезпечення
кадрами відповідно до потреби, сформованої в результаті отримання аналітичної інформації,
врахування переваг приватно-державного партнерства та вирішення проблем підприємців у
сфері охорони здоров’я, подолання безробіття і забезпечення належного рівня заробітної
плати. Врахування названих пріоритетів в умовах кожного окремого закладу охорони
здоров’я повинно забезпечити оптимізацію кадрової роботи і, як наслідок – посилення
позитивного іміджу закладу та формування його переваг серед споживачів послуг.
Зважаючи на мету діяльності закладів охорони здоров’я – забезпечення надання якісних та
своєчасних послуг пацієнтам, конкуренцію можна вважати позитивним явищем, оскільки
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вона є одним із дієвих засобів мотивації лікарів до підвищення якості надання послуг. При
цьому одним із важливих мотиваційних чинників є забезпечення належних умов праці.
Вітчизняні дослідники вважають, що основою формування сучасної парадигми
управління персоналом закладів охорони здоров’я є механізми стратегічного управління,
психологічні характеристики персоналу, а також економічні та соціальні методи управління.
Передумовою досягнення запланованих показників діяльності є забезпечення ефективного
використання його трудового потенціалу. Нові умови господарювання закладів охорони
здоров’я потребують посилення уваги їх керівництва до процесів найму, оцінки роботи
медичних працівників та на процес адаптації персоналу до нових умов праці [3].
Професійна адаптація фактично включає в себе трудову та інші види соціальних
адаптацій, які зачіпають форми соціальної взаємодії. Саме трудова адаптація лежить в основі
вирішення проблем щодо формування у медичного персоналу потрібного рівня
продуктивності і якості праці, тобто виведення їх на необхідні стандарти роботи. Найкраще,
коли відбувається цільове управління персоналом організацій (активний вплив на чинники,
що визначають процес), рух від пасивного пристосування (засвоєння вимог середовища) до
побудови системи продуктивної взаємодії особистості й умов середовища, відсутності
конфліктів, до самореалізації особистості в соціальному середовищі [1, с.183].
Крім того, дієвим підходом до вдосконалення системи управління медичним
персоналом, на який керівникам закладів охорони здоров’я варто звернути увагу, є
управління, що базується на взаємодії та впливі на працівників, що зводиться до обміну
внесками між працівником та керівником, основою якого є продуктивність та винагорода за
результат. Під час управління, що впливає на підлеглих, в центрі знаходиться вплив зразка
керівника. Раціональний принцип взаємодіючого управління замінюється та, відповідно,
розширюється за рахунок емоційного принципу управління, що впливає на підлеглих [5,
с.122].
Також, однією із прогресивних технологій менеджменту та розвитку персоналу є
технологія управління талантами. Таланти – це не окрема частина персоналу або не певна
сукупність вмінь окремих співробітників, а всі працівники організації, які являють собою її
найцінніший актив, який володіє необхідними знаннями, навичками і вміннями. управління
талантами можна визначити як сукупність інструментів управління персоналом, що дають
можливість підприємству залучати, ефективно використовувати та утримувати працівників,
які здійснюють суттєвий внесок у розвиток організації. Відповідно до сучасного розуміння
управління талантами як технології менеджменту персоналу всі працівники підприємства
(або їх частина) визнаються талановитими, і це вимагає від організації особливих процесів
управління персоналом, де основний акцент робиться на розкритті творчого потенціалу
робітника, на наданні йому максимальних можливостей для розвитку, росту, навчання та
самореалізації [2, с.37-39].
Перспективні напрями управління персоналом закладів охорони здоров’я залежать від
їх фінансового забезпечення. Відповідно до пріоритетів фінансового забезпечення,
задекларованих Міністерством охорони здоров’я, визначено чотири основні статті доходів
медичного закладу: НСЗУ (найбільша); місцеві бюджети через регіональні програми; платні
послуги; залучення грантів. Вказані джерела надходження коштів в значній мірі залежать від
рівня забезпечення закладу кваліфікованими кадрами та ефективного управління ними.
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Зважаючи на напрями реформування системи охорони здоров’я, доцільно визначити
інструменти, що можна використовувати для впровадження першочергових заходів з
удосконалення управління персоналом медичних закладів, а саме:
1) інформаційна система: сучасний цифровий формат систематизації інформації. Її
формування та подальше використання в умовах окремого закладу дозволить оптимізувати
працю лікарів, зекономити час на виконання їх професійних завдань, а також полегшити
комунікацію. Подальше застосування діджиталізації сприятиме створенню оперативних
систем комунікацій з пацієнтами, між закладами та з органами публічного та державного
адміністрування сфери охорони здоров’я.;
2) процесний підхід: розподіл діяльності закладу на процеси з метою ідентифікації
проблем. Його застосування передбачає розмежування діяльності персоналу закладу на
окремі процеси. Це дозволить швидко ідентифікувати ускладення в роботі та оперативно
реагувати на них. Окрім того, застосування процесного підходу в управлінні закладами
охорони здоров’я дозволить уникнути повторення деяких видів діяльності та подвійних
завдань;
3) проектний підхід: оперативне реагування на вирішення проблем. Він передбачає
чіткий розподіл завдань, виконавців та інших ресурсів для їх вирішення. Так, у сфері
управління персоналом проекти можуть бути дієвим інструментом, оскільки дозволяють
створювати проектні команди відповідно до потреби у виконанні проектних робіт і
контролювати час, обсяги, витрати та якість виконання проектних робіт. Активізація
застосування проектного підходу також відбувається при залученні грантових коштів, як
одного з джерел фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я. В такому разі йдеться
про розробку проектної пропозиції задля можливості впровадити певні заходи в умовах
лікарні за грантові кошти. Зважаючи на це, проекти можна розглядати, як інструмент
вирішення проблем управління персоналом та удосконалення фінансового його забезпечення
(що також має вплив на персонал через створення додаткових можливостей матеріальної
його мотивації) [3].
Висновки. Удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров’я має бути
спрямоване на забезпечення їх висококваліфікованими фахівцями у достатній кількості (з
урахуванням належного співвідношення чисельності лікарів та середнього медичного
персоналу, а також за спеціалізацією), які мають високий рівень почуття професійної
гордості для забезпечення високої якості медичних послуг і безпеки пацієнтів.
Реалізація цього стратегічного завдання залежить від ефективного управління
персоналом в медичному закладі, роль якого у формуванні та використанні трудового
потенціалу медичних працівників є вирішальною.
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ФАНДРАЙЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТАБЛЕТОЧКИ»
FUNDRAISING AS A MECHANISM OF FINANCIAL MANAGEMENT
OF CHARITY ORGANIZATION «TABLETOCHKI»
Анотація. У статті розглянуто поняття фандрайзингу як механізму фінансового
менеджменту Благодійної організації «Таблеточки» для залучення коштів. Наведено вимоги,
які мають виконуватись для ефективного залучення фінансових і громадських ресурсів.
Зазначено, що в основі успіху фандрайзингу є план, що має включати пакет стратегічних,
тактичних та оперативних заходів. Сформовані принципи фандрайзингової політики
неприбуткової організації.
Ключові слова: фандрайзинг, благодійна організація, благодійна допомога, донор,
інвестиції, пожертвування
Abstract. The article considers the concept of fundraising as a mechanism of financial
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management of the Charitable Organization «Tabletochki». There are listed requirements that must
be met to effectively attract financial and public resources. It is noted that the success of fundraising
is based on a plan that should include a package of strategic, tactical, and operational measures.
There are formed the principles of fundraising policy of a non-profit organization.
Keywords: fundraising, charitable organization, charitable assistance, donor, investment,
donation
Постановка проблеми. Для благодійної організації як неприбуткової організації
(НПО) дуже актуальним є уміння знаходити потрібні кошти, чітко і конкретно розробляти
свої проекти, зацікавити людей та підприємства цими проектами, презентувати їх, розробити
програму заходів для залучення ресурсів для втілення проектів і програм. Вирішенню цих
питань, а також забезпеченню розвитку і ефективної діяльності організацій сприяє
впровадження фандрайзингу як системи пошуку джерел фінансування різних проектів.
Суб’єктами фандрайзингової діяльності є неприбуткові організації, які займаються
пошуком джерел фінансування та збором коштів для реалізації проектів [1, с. 38; 2, с. 49].
Основними завданнями фандрайзингу є: залучення ресурсів для реалізації цільових програм;
аналіз ефективності діяльності організації; накопичення нових ідей для реалізації майбутніх
програм; підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до неї;
інформування та просвіта громадськості щодо проблем, які вирішує організація.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою теми фандрайзингу займалися
багато науковців. Варто звернути увагу на наукові праці Бусленка Б. В. [3], Чернявської О.В.
[4], Краплича Р. [5], Азарової Т.В. [6], Шведа В.В. та ін.
Формування цілей. Метою статті є дослідження фандрайзингу як механізму
фінансового менеджменту благодійних організацій для залучення коштів.
Виклад основного матеріалу. Стратегія фандрайзингу – це основні тенденції пошуку
фінансових ресурсів для реалізації мети та цілей організації. Стратегія реально проявляється
в оптимальному виборі, який здійснюють НПО для залучення грошових коштів [6, с.10].
Будь-який проект потребує соціальної підтримки з боку владних структур та
інвестиційних донорів. І чим маркетингові проекти ефективніше, тим більшою мірою вони
потребують фінансової підтримки, яку може надати фандрайзинг. Він представляє систему
різноманітних форм і методів збору фінансових коштів, спрямованих на реалізацію
соціально значущих проектів. У більш широкому сенсі слова фандрайзинг – це залучення не
тільки фінансових коштів, але й інших потенційних ресурсів у вигляді інтелектуальних,
наукових, креативних джерел для вирішення соціальних проблем. Іншими словами
фандрайзинг – це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з
різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових
проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на
прийняття позитивного рішення донора [7; 8, с. 13].
Результатом фандрайзингу можуть бути грошові кошти, товари, послуги, зниження
цін на товари/послуги, а можливими джерелами коштів – уряд (іноземних держав,
національних, міських, сільських); корпорації; міжнародні, національні, місцеві фонди;
банки розвитку; фізичні особи; церква (релігійні громади); міжнародні, національні, місцеві
організації.
Фандрайзинг не слід ототожнювати з фінансовим менеджментом, за допомогою якого
здійснюється реальне планування фінансів, фінансова звітність і контроль. Якщо фінансовий
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менеджмент передбачає наявність відповідного робочого капіталу, то фандрайзинг –
передбачає лише пошук, залучення грошових коштів, які потім можуть стати об’єктом
фінансового менеджменту [6, c. 5].
Для ефективного залучення фінансових і громадських ресурсів мають виконуватись
три основні вимоги:
• має бути стратегія діяльності організації з фандрайзингу;
• має існувати інформаційна база даних про джерела фінансування;
• мають бути фахівці (фандрайзери), які здатні провести маркетингові дослідження,
вибрати донора, написати заявку, здійснити моніторинг і т. д.
В останні роки з’являється багато комерційних структур, що потребують благодійної
допомоги, які поступово створюють для себе сприятливе середовище для успішної роботи як
з благодійниками, так і по залученню коштів чи ресурсів з боку ділового та місцевого
співтовариства.
Загальний організаційний фандрайзинг передбачає націленість всієї діяльності
організації, його персоналу на досягнення бажаних фандрайзингових результатів. При цьому
має дотримуватись баланс фандрайзингу і змістовних програм організації. А тому Фонд
«Таблеточки» для досягнення загального організаційного фандрайзингу має включати 5
кроків.
1. Культура: створення в організації широкої фандрайзингової культури.
2. Впровадження: розробка ґрунтовних стратегічних і оперативних фандрайзингових
планів.
3. Менеджмент: навчання тих, хто займається фандрайзингом.
4. Планування: впровадження нових фандрайзингових підходів, що задовольняють
Фонд.
5. Тренінг-моніторинг процесу та оцінка результатів.
В основі успіху фандрайзингу лежить чіткий план послідовних заходів. Тому в цей
план Фонд має включити повний пакет стратегічних, тактичних та оперативних заходів:
• системність у роботі з фандрайзингу;
• формування позитивної організаційної фандрайзингової культури;
• фандрайзинг має бути пріоритетом для керівників організації;
• фандрайзинг повинен бути спланований, керований;
• фандрайзинг має приносити результати;
• має здійснюватися комунікація, що забезпечує успішний фандрайзинг;
• системність у роботі з донорами.
Не менш важливо сформулювати головні цінності організації, переконання, норми
поведінки, ідеї, якими воно керується при виконанні своєї місії. Цінності формують
відносини як усередині організації, так і з її партнерами. На основі цінностей будуються
стосунки з донорами та волонтерами. Цінності та інтереси – це основа формування культури
організації.
У свою чергу, культура зв’язує групу людей, об’єднаних спільною діяльністю по
збору коштів, і цим необхідно займатися всім членам Фонду, так як поодинокі дії тут
малоефективні. Малоефективні також спроби впровадити нові підходи до фандрайзингу,
якщо не враховується культура, вже існуюча в Фонді, і яка може суперечити запровадженню
інновацій. Тому, якщо в Фонді не буде культури фандрайзингу, він буде безперспективним.
Елементом формування позитивної культури фандрайзингу є також врахування
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інтересів і потреб донорів. Тому Фонду ”Таблеточки” слід постійно вивчати потреби донорів,
стимулювати цікавість до цієї роботи керівників і співробітників організації, залучати їх до
цієї роботи і постійно координувати її. Задоволення інтересів донорів – пріоритет у роботі
організації з фандрайзингу. При цьому організація постійно оцінює і аналізує свої сильні і
слабкі сторони, можливості, ризики. Тут важливо залишатися оптимістами і вірити, що на
кожну небезпеку припадає одна можливість, а на кожну проблему є рішення.
Управління процесом збору коштів в Фонді «Таблеточки» має бути спрямоване на
задоволення інтересів і очікувань донорів, на доказ того, що Фонд краще за інших здатний
використовувати донорські кошти, орієнтуватися на створення в колективі необхідного
потенціалу, на підтримку атмосфери оптимізму і віри у власні сили. З досвіду організації
менеджменту в комерційному секторі Фонду варто також запозичити такі складові успіху, як
новаторство і аналіз потенціалу можливих конкурентів. Обійти конкурентів дозволять
знання різноманітних методів фандрайзингу, відмінні навички спілкування, встановлення
міжособистісних контактів, творчість, ентузіазм, оптимізм, прагнення до задоволення потреб
клієнтів, здоровий глузд, а також досвід. Процвітаючі організації регулюють всі аспекти
своїх стосунків з донорами – призначають відповідальних за окремі ділянки роботи з
донорами, забезпечують хорошу підготовку заявок, прохань про фінансову допомогу, якісну
презентацію своїх ініціатив, які регулярно звітують перед громадськістю, розробляють
критерії, що регулюють відносини з донорами, і проводять відповідний моніторинг. Успішні
організації не опускають руки після слова «ні», розуміючи, що в фандрайзингу головне не
гроші, а відносини. Вони не вимагають гроші, а завжди пропонують що-небудь натомість.
Саме поєднання наявного потенціалу організації (мотивація співробітників, волонтерів та
правління, висока кваліфікація, наявні засоби) і хороших взаємин з донорами є необхідною
умовою отримання нових коштів.
Варто відмітити, що професіональний підхід до пошуку фінансів вимагає тісного
зв’язку фандрайзингу та загальної стратегії діяльності організації. Досвід громадських
організацій, в тому числі і Фонду ”Таблеточки”, переконує в тому, що лише робота на
перспективу, лише довготривале планування діяльності може забезпечити стабільність
неприбутковому сектору [6, с. 11; 9].
Збір фінансових засобів буде ефективним в тому випадку, коли організація детально
планує, керує і виконує програму збору грошей, яка:
• направлена на потенціальних донорів;
• визначає і класифікує перспективи відносно можливої суми пожертв;
• розробляє переконливі аргументи для перспектив дарування;
• вибирає відповідні методи для звернення до кожної окремої групи, на яку
покладається надія відносно отримання фінансових засобів;
• контролює прихід коштів із запланованих програм збору грошей.
Проблема вишукування коштів для організації або на реалізацію конкретних проектів
є основною, визначальною для подальшого існування організації. У бізнес-процесі компаніяфандрайзер сприяє впровадженню інновацій, рекрутує найкращий персонал для досягнення
мети маркетингового проекту, організації спеціальних подій, візитів до вигідних
контрибуторів.
Фандрайзинг будь-якого проекту вимагає високого професіоналізму виконавців,
спеціальних знань і навичок, досвіду професійного консультування.
В основі успіху фандрайзингу, як зазначалось вище, повинен бути план послідовних
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заходів, який включає повний пакет стратегічних, тактичних та операційних заходів.
Спочатку організації треба чітко визначити мотиви участі донора для виділення
інвестицій. Інвесторів надихає масштабність маркетингового проекту і визнання народних
мас.
Обґрунтувавши мотиви донорства, можна продумати технологію підготовки плану
фандрайзингової кампанії.
Вербувати фандрайзерів для вирішення певних проблем легше, коли в арсеналі
організації є переконливі аргументи потужної підтримки владних структур, вичерпний
інформаційний пакет фактологічних даних та аналітичних матеріалів на підтримку
доцільності і необхідності пропонованого проекту. І це треба використовувати Фонду
«Таблеточки».
Виходячи з основних тенденцій пошуку фінансових ресурсів для реалізації місії
організації, Азарова в [6, с. 11] формулює такі принципи фандрайзингової політики НПО, з
якими важко не погодитись.
1. Фінансова допомога, що надається державою, бізнесом, приватними особами і
благодійними фондами, є одним з джерел активності недержавного сектора. Така допомога
повинна створювати для НПО незалежну базу діяльності. Цей принцип вимагає від
громадських організацій не піддаватись будь-яким впливам донорів. В свою чергу донори,
що підтримують організацію, не повинні ставити умови, які б приводили до порушення
автономії і самостійності НПО.
2. Залучення фінансової допомоги для розвитку організації повинно бути на основі
принципу добровільності. Стимулювання до надання фінансової допомоги не сумісне з
вимогою обов’язковості, так як протирічить концепції добровільності, на яку опирається
діяльність недержавних організацій.
Існує два основних способи фінансування комерційних проектів: внутрішнє і
зовнішнє. До внутрішніх відносяться: кошти від проведення благодійних заходів,
добровільні пожертвування окремих членів організації, доходи від господарської діяльності.
Зовнішні джерела фінансових коштів – це гранти міжнародних донорських організацій,
громадських та державних фондів уряду чи місцевої організації, спонсорські внески від
комерційних структур, приватні та благодійні пожертви. Обидва ці способи є доступними
для Благодійного фонду «Таблеточки».
Фонду «Таблеточки» можна рекомендувати застосовувати різні засоби встановлення
контактів з потенційними донорами. Це можуть бути звернення до фізичних осіб за
допомогою листів, телефонних дзвінків, прохань, візитів, звернення через знайомих. Роботу
з групами донорів можна проводити через прийоми, обіди, конференції, зустрічі, навчальні
заняття, клуби. Робота з громадськістю ефективна через пресу, телебачення, радіо,
громадські заходи, прес-конференції. І слід пам’ятати, що фандрайзинг не має нічого
спільного з вимаганням, і якщо підприємство в результаті фандрайзингу отримує необхідні
кошти, то обов’язково має дати щось взамін.
Один з найпопулярніших методів для залучення коштів для реалізації бізнес-проектів
– це Інтернет-фандрайзинг [7]. Все більше число організацій звертаються до Інтернету, щоб
зібрати кошти для підтримки їх проектів. Всесвітня мережа надає інструменти, які
дозволяють прихильникам переглянути оголошення в обмін на невеликі пожертви на
благодійність. Інформація про проект розміщується на так званих ”Інтернет-платформах”.
Кожен донор або зацікавлена у проекті людина може переглянути її і цим самим зробити
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свій матеріальний внесок. Фонд ”Таблеточки” використовує цей метод – має власний сайт з
повною інформацією про свою діяльність, виконані і поточні проекти.
Окремі донори є і продовжують бути основним джерелом фінансування різних бізнеспроектів. Індивідуальних донорів можна залучити через безліч засобів. Вони являють собою
менш інтенсивну форму збору коштів у порівнянні з проектними пропозиціями та
корпоративним фандрайзингом. Організації можуть особливо виграти від індивідуальних
донорів. Працюючи з останніми, недержавні організації розвивають стосунки зі своїми
донорами протягом довгого часу, щоб створити більш сильний зв’язок і, в свою чергу,
забезпечити великі фінансові внески, а також можуть отримати від донорів рекомендації.
Фонд «Таблеточки» також працює з індивідуальними донорами на довготривалій основі.
Організації використовують різні види та інструменти фандрайзингу. Одним з
найбільш використовуваних видів є корпоративна підтримка. Корпоративний фандрайзинг
відбувається у різноманітних формах, найбільш значні серед них – корпоративні гранти та
подарунки. У всьому світі все більше і більше корпорацій вкладають кошти на
підтвердження корпоративної соціальної відповідальності і пропонують відповідні програми,
пропозиції по збору коштів. Фонд «Таблеточки» також використовує цей інструмент
фандрайзингу.
Не менш важливим у цьому плані є поширення знань про сутність фандрайзингу та
популяризація його серед громадян, бізнесових структур та фінансових закладів шляхом
проведення тренінгів, семінарів, конференцій, випуску інформаційних бюлетенів тощо.
Зрештою, питання використання фандрайзингу також повинні бути чітко врегульовані і на
законодавчому рівні.
Висновки. З вищезазначеного можна робити висновок, що фандрайзинг є вагомим
варіантом пошуку джерел фінансування для благодійних організацій. І Благодійний фонд
«Таблеточки» ефективно застосовує його в своїй діяльності.
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SITUATION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF
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Анотація. У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності фінансового
стану підприємства, виділено основні нормативно-законодавчі акти, що регламентують
оцінку фінансового стану підприємства. Встановлено важливість проведення оцінки
фінансового стану в системі фінансового управління підприємством.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, прибутковість, ліквідність, майновий
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Abstract. The article considers the main approaches to determining the essence of the
financial condition of the enterprise, highlights the main regulations governing the assessment of
the financial condition of the enterprise. The importance of assessing the financial condition of the
financial management system of the enterprise is established.
Key words: financial condition of the enterprise, profitability, liquidity, property condition,
financial stability, business activity.
Постановка проблеми. Діяльність підприємств в умовах кризових явищ,
недосконалості законодавчої бази, нестабільної макроекономічної ситуації в Україні
вимагають від підприємців постійного контролю за фінансовим станом та швидкого
реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що в кінцевому підсумку
сприятиме підвищенню ефективності господарювання та розширюють можливості розвитку
підприємства.
При цьому актуальним залишається питання правильного вибору методів та підходів
щодо оцінки фінансового стану підприємства. Всебічна оцінка фінансового стану, фахова
інтерпретація отриманих результатів та вчасного впровадження відповідних заходів щодо
його зміцнення є важливим завданням фінансових менеджерів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільший внесок в розробку сутності та
методики оцінювання фінансового стану зробили вітчизняні та зарубіжні науковці такі як
М.І. Баканов, С.Б. Барнгольц, М.Д. Білик, І.О. Бланк, К.В. Ізмайлова, В.В. Ковальов,
М.Я. Коробов, Р.О. Костирко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, А.М. Поддєрьогін,
І.Т. Райковська, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, О.М. Терещенко, Ю.С. Цал-Цалко,
В.В. Шеремет та ін.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів
оцінки фінансового стану підприємств та необхідності його удосконалення в сучасних
умовах.
Об’єктом дослідження виступає процес управління фінансовим станом підприємства.
Виклад основного матеріалу. Дослідження сутності фінансового стану підприємств
слід розглядати починаючи з діючих нормативно-правових актів. Серед нормативних актів в
Україні, які дають визначення сутності та пропонують методики оцінки фінансового стану
підприємства на увагу заслуговують такі як:
• Наказ «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового
стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001 р. № 49/121 (із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 2/23(z0188-13) від 04.01.2013 р.) [1];
• Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена Наказом Агентства з питань
запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 р. № 81 [2];
• Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства
та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 14
(у редакції від 26 жовтня 2010 р. № 1361) [3];
• Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного
сектору економіки, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006
р. № 170 [4];
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• Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці
відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій (крім комерційних
банків), схвалені Аудиторською палатою України (протокол засідання Аудиторської палати
України від 23 лютого 2001 р. № 99) [5];
• Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за
активними банківськими операціями (Постанова Правління Національного банку України від
30 червня 2016 р. № 351) [6];
Розробка національних підходів щодо оцінки фінансового стану підприємства є
важливим аспектом фінансової стабільності держави. В Україні у 2016 році виданий наказ
Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану
потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах
фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та
погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій,
обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара», в якому визначено
порядок оцінки фінансової стійкості (обернене поняття до ризику банкрутства) підприємств
України. У даному нормативно-правовому документі пропонується використання різних
моделей для оцінки фінансового стану підприємств залежно від галузі діяльності та їх
розміру[7].
Вище зазначені нормативні акти зазначають, що фінансовий стан підприємства це
сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових
ресурсів підприємства, його потенційні можливості та рейтинги.
Трактування сутності у працях вітчизняних та зарубіжних науковців також мають
різноманітні підходи.
Незважаючи на те, що теоретичні та методичні засади оцінки фінансового стану
підприємства і трактування його сутності зафіксовано у нормативних актах відповідних
міністерств (відомств) та досить широко розглянуті в працях вчених, деякі питання
потребують подальшого дослідження. Саме тому, узагальнення методик оцінки, які б давали
чітке уявлення про фінансовий стан підприємства у середовищі, де воно функціонує,
вимагали б мінімуму загальнодоступної інформації, всебічно висвітлювали б діяльність
підприємства і могли б бути підставою для розробки рекомендацій щодо подальшого
покращення фінансового стану підприємства, є важливим питанням сьогодення[9].
Фінансовий стан – це важливий аспект що характеризує діяльність суб’єкту
господарювання. Це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення
та використання фінансових ресурсів [10].
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
• дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
• дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,
забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
• об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства;
• оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна
оцінка його конкурентоспроможності;
• аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
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• визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Оцінювання фінансового стану підприємства є передумовою для розробки планів і
прогнозів фінансового оздоровлення підприємств щодо оперативного відновлення
платоспроможності, утримання фінансової стійкості, розробка програм розвитку,
діагностування можливості продовжувати підприємством свою господарську, економічну,
фінансову діяльність.
Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є
розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності,
відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості
підприємства продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку,
забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних
рішень [11].
Ефективне управління фінансовим станом підприємства, залежить від доцільності
використання того чи іншого методу оцінки фінансового стану, його адаптації до сучасних
умов розвитку, а також вимог, висунутих з боку зовнішніх суб’єктів економічного
середовища.
Оцінювання фінансового стану підприємства потребує систематичності та всебічного
дослідження з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Позиція
керівництва, щодо постійного моніторингу фінансових результатів діяльності підприємства
як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити
найбільш вразливі ділянки у фінансовій діяльності та розробити заходи ефективного
використання фінансових ресурсів.
Висновки. Отже, для суб’єктів господарювання в умовах кризових явищ дуже важливо
ефективно управляти фінансовим станом, тому що саме вміле керування фінансовими
ресурсами підприємства, правильне розпорядження та своєчасне і термінове прийняття
рішень, необхідно для стійкого функціонування підприємства.
В сучасних умовах фінансовий стан підприємства потрапляє у спектр тих питань, що
цікавлять не лише менеджерів підприємства, а й інших суб’єктів господарювання – так
званих зовнішніх користувачів фінансової звітності. Саме тому, оцінка фінансового стану
потребує системного підходу та вірної організації аналітичного процесу.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ЯК СКЛАДОВА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
LOGISTICS INVENTORY MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ENTERPRISE
MANAGEMENT
Анотація. У статті розглянуто проблему логістичного управління запасами
підприємства. Охарактеризовано основні відмінності понять «запаси», «управління
запасами», «логістика запасів», «логістичне управління запасами». Проаналізовано причини,
які зумовлюють упровадження нових методів управління для ефективної діяльності
підприємства. Визначено та розкрито суть основних систем логістичного управління
запасами.
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Ключові слова: запаси; управління запасами; логістика запасів; логістичне
управління запасами.
Abstract. The problem of logistic management of stocks of the enterprise is considered in
the article. The main differences between the concepts of «inventories», «inventory management»,
«inventory logistics», «logistics inventory management» are described. The reasons that determine
the introduction of new management methods for the effective operation of the enterprise are
analyzed. The essence of the basic systems of logistic inventory management is defined and
revealed.
Keywords: stocks; inventory management; inventory logistics; logistics inventory
management.
Постановка проблеми. Запаси є важливою складовою забезпечення матеріальними
ресурсами виробничих процесів (у вигляді виробничих запасів) та потреб споживачів (у
вигляді запасів готової продукції). Для ефективної діяльності підприємств запаси повинні
бути оптимальними, адже накопичення їх значного обсягу призводить до замороження
коштів на тривалий строк, зниження їх ліквідності, зростання витрат на утримання, а їх
нестача − до простоїв виробництва, незадоволення вимог споживачів, а отже, і зниження
конкурентних переваг. Від характеру, обсягів, якості матеріальних ресурсів та їх запасів і
рівня управління ними залежить конкурентоспроможність підприємств, масштаби
виробництва і ефективність діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження проблем управління
виробничими запасами висвітлили у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як
С. Войтко, В. Глухов, Я. Дроботя, В. Ковалев, О. Мельник, В. Мякушко, С. Огієнко,
В. Перебийніс, П. Попович, Б. Райзберг, Дж. Р. Сток, А. Фишер та ін.
Незважаючи на значну кількість наукових праць за тематикою управління
виробничими запасами, а також потужний доробок фахівців вітчизняних і міжнародних
підприємств, невирішеною залишається низка важливих завдань у цій сфері. Зокрема,
з’являється потреба у конкретизуванні понятійно-термінологічного апарату у сфері
управління виробничими запасами та виокремленні спеціальних принципів цього виду
управління, потребують удосконалення типології виробничих запасів і факторів впливу на
управління виробничими запасами.
Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування застосування
логістичного управління запасами задля досягнення економічної ефективності логістики
запасів, що передбачає знаходження компромісу між зменшенням витрат, пов’язаних із
запасами, задоволенням потреб споживачів продукції та забезпеченням потреб виробничого
процесу.
Виклад основного матеріалу. Оскільки запаси є невід’ємною та досить важливою
складовою виробничого процесу, то виникає необхідність здійснення управління ними з
метою досягнення ефективності виробничої діяльності в цілому.
Управління запасами включає визначення операційних цілей управління запасами,
планування потреби в запасах, організацію роботи складських працівників, розстановку і
налагодження взаємодії працівників, їх мотивацію шляхом створення оптимальних умов
праці та відпочинку, виплати належної заробітної плати та премій, налагодження зв’язків із
постачальниками і споживачами, контроль виконання замовлень та утримання запасів на
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підприємстві, просування запасів по логістичному ланцюгу з метою задоволення потреб
виробництва і споживачів готової продукції за оптимальних логістичних витрат.
Логістика запасів – функціональна область логістики, яка займається вивченням
статичного стану матеріального потоку й розглядає запаси як об’єкт управління, який у
процесі переміщення матеріального потоку може накопичуватись у вигляді запасів у кожній
ланці логістичного ланцюга, маючи різну форму, фізико-хімічні властивості та вартість,
передбачає створення інтегрованої системи управління запасами, використовуючи методи і
моделі логістики, і розглядає запаси з точки зору досягнення мети, поставленої перед
логістичною системою в цілому [3].
Логістичне управління запасами є складовою логістичного менеджменту, яке
здійснює управління запасами на стратегічному та операційному рівні від постачання до
розподілу для досягнення мети, поставленої перед логістичним управлінням підприємства.
Науковці до цього часу не дійшли єдиної думки щодо тлумачення понять «управління
запасами», «логістика запасів» та «логістичне управління запасами». Дані поняття вважаємо
не тотожними. Порівняння змісту даних термінів наведемо у табл. 1.
Таблиця 1
Порівняння термінів «управління запасами», «логістика запасів» та
«логістичне управління запасами»
Управління запасами

Логістика запасів

1. Мета управління запасами –
безперебійне
забезпечення
потреб
виробництва
за
найменших
витрат
на
управління запасами

1. Мета логістики запасів –
забезпечення
оптимальності
між задоволенням виробничих
потреб в сировині, матеріалах
та потреб споживачів в готовій
продукції
і
мінімальних
сукупних логістичних витрат

2. Управління запасами –
складова частина операційного
управління підприємством
3.
Управління
запасами
здійснюється на операційному
рівні
4. Об’єктом управління є
запаси матеріальних ресурсів
та запаси готової продукції

2. Логістика запасів – складова
частина логістики

5. Наявність надлишкових та
неліквідних запасів
6. Допускається брак запасів
7. Присутні запаси не в повній
мірі можуть задовольнити
потреби споживачів (якість
продукції,
дотримання
термінів постачання готової
продукції
споживачам,
гнучкість в задоволенні вимог
споживачів тощо)

3.
Управління
запасами
здійснюється на операційному
рівні
4. Об’єктом управління є
статичний стан матеріального
потоку на протязі логістичного
ланцюга
5. Відмова від надлишкових та
неліквідних запасів
6. Усунення браку серед
запасів
7. Орієнтація на задоволення
вимог
споживачів
(якість
продукції,
дотримання
термінів постачання готової
продукції
споживачам,
еластичність
виконання
замовлень споживачів тощо) та
мінімізацію
технологічних
циклів
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Логістичне управління
запасами
1.
Мета
логістичного
управління
запасами
–
забезпечення
оптимальності
між задоволенням виробничих
потреб в сировині, матеріалах
та потреб споживачів в готовій
продукції
і
мінімальних
сукупних витрат підприємства
2.
Логістичне
управління
запасами – складова частина
логістичного менеджменту
3.
Управління
запасами
здійснюється на стратегічному
та операційному рівні
4. Об’єктом управління є
статичний стан матеріального
потоку на протязі логістичного
ланцюга
5. Відмова від надлишкових та
неліквідних запасів
6. Усунення браку серед
запасів
7. Орієнтація на задоволення
вимог
споживачів
(якість
продукції,
дотримання
термінів постачання готової
продукції
споживачам,
еластичність
виконання
замовлень споживачів тощо) та
мінімізацію
технологічних
циклів
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Методів та моделей управління запасами в літературних джерелах наводиться безліч,
але не всі вони використовуються на практиці. Це пов’язано, передусім, із обмеженістю,
складністю в розрахунках, неточністю моделей тощо.
В
практиці
управління
запасами
вітчизняних
підприємств
найбільш
розповсюдженими моделями щодо управління запасами є система з фіксованим розміром
замовлення, система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, система «мінімуммаксимум», система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня.
Враховуючи всі позитиви зазначених систем управління запасами, слід зауважити, що
вони описують лише одну підсистему підприємства, а логістичний підхід потребує розгляду
її в сукупності з іншими підсистемами та загальною виробничою системою в цілому. Постає
питання щодо оптимізації запасів, тобто встановлення величини запасів, за якої досягається
баланс між безперервністю виробничого процесу й максимальним задоволенням інтересів
споживачів, з одного боку, та мінімізацією сукупних витрат, пов’язаних із запасами, з
іншого.
Очевидним є те, що забезпечити взаємозалежне вирішення поставлених завдань
можна лише за допомогою створення інтегрованої системи управління запасами на
підприємстві, оскільки у разі застосування окремих моделей виникає недосконалість рішень
щодо запасів, і лише за допомогою інтегрованої системи управління запасами та
синергічного підходу до логістики запасів можливо досягти поставлених завдань.
Отже, для здійснення ефективної політики управління запасами не слід обмежуватися
традиційними системами, необхідно розглядати дане питання по відношенню до всього
логістичного ланцюга, беручи до уваги різні функціональні галузі логістики.
Управління запасами слід розглядати як трьохрівневий процес, коли досягнення
часткових цілей відбувається на основі аналізу всієї логістичної системи.
Створення інтегрованої системи управління запасами допомагає у вирішенні питання
управління запасами шляхом розгляду статичного та динамічного стану матеріальних
ресурсів у сукупності. На відміну від традиційного підходу, системний підхід дозволяє
побачити запаси як комплекс взаємопов’язаних підсистем, виявити взаємозв’язки між цими
підсистемами, розкрити інтегровані внутрішні та зовнішні властивості об’єкту.
Тягнучі та штовхаючі системи управління матеріальними потоками – «мозковий
центр» політики управління запасами, що дає первинні орієнтири в управлінні, від яких, у
свою чергу, залежать подальші методи управління.
Штовхаючі системи управління матеріальними потоками являють собою
централізовані системи організації виробництва, за яких предмети праці виштовхуються на
наступну ділянку, навіть якщо не виникає потреби в них. Дані системи передбачають
створення централізованої системи управління запасами по всій довжині логістичного
ланцюга.
Тягнучі системи управління являють собою децентралізовані методи управління
матеріальними потоками та передбачають витягування предметів праці наступною ділянкою
в необхідній кількості та в міру виникнення потреби.
Значний вплив на розробку моделі управління здійснює характер споживання
матеріальних ресурсів, який може бути детермінованим (який, у свою чергу, поділяється на
статичний, тобто незмінний у часі, і динамічний, тобто змінний у часі) або стохастичним
(імовірностним), який, у свою чергу, поділяється на стаціонарний, коли функція щільності
споживання не змінюється в часі, і нестаціонарний, коли функція щільності споживання
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змінюється в часі.
Найбільш простим є детерміноване, тобто достовірне статичне споживання, оскільки,
маючи досить точну оцінку обсягу, часу і попиту та інформацію щодо зміни попиту і терміну
виконання замовлення, можна скоротити запаси до мінімуму та відмовитися від створення
резервного запасу, однак на практиці таке споживання зустрічається дуже рідко.
Найскладнішою є модель управління запасами, що описує стохастичне, нестаціонарне
споживання, оскільки вимагає складного математичного апарату з використанням теорії
ймовірності та, маючи значні відхилення від потенційного попиту, вимагає створення
значних запасів. Таким чином, існує прямий зв’язок між прогнозуванням та управлінням
запасами. Ступінь складності моделей управління запасами збільшується при переході від
детермінованого статичного до стохастичного нестаціонарного споживання.
Окрім зазначеного інтегрованого підходу до управління запасами, логістика надає
можливості для застосування моделей управління запасами на базі: теорії обмежень, методів
прогнозування, моделей лінійного програмування.
Управління запасами з використанням теорії обмежень передбачає визначення
обмежень для конкретного підприємства, серед яких можуть бути лімітовані ресурси і
обмежений попит на продукцію та знаходження шляхів подолання цих обмежень. Дана
система зосереджує увагу на операційних витратах, швидкості обертання коштів та на
обсягах запасів як основних показниках діяльності підприємства, та вважає наслідком
скорочення запасів поліпшення якості продуктів, зниження цін і швидку реакцію на потреби
споживачів.
За системи управління запасами, побудованої на основі теорії обмежень (яка
ґрунтується на визначенні обмежуючих факторів, в умовах яких здійснюється виробництво
та ефективного управління даними обмеженнями з метою прискорення швидкості обертання
запасів та мінімізації операційних витрат, пов’язаних із запасами), внутрішніми жорсткими
обмеженнями може бути визнано: довготривалість виробничого процесу, витрати на
одиницю продукції, пов’язані з утриманням запасів. Згідно даної теорії, співставлення всіх
обмежуючих факторів (як зовнішніх, так і внутрішніх) спричинить відмову від виробництва
деякої продукції, яка може бути визначена як неоптимальна.
Запаси потребують різних підходів ще й тому, що природні властивості засобів праці
призводять до створення різних матеріалопотоків, які відрізняються за строками перебування
у виробничому процесі, фізико-хімічним властивостям, умовами зберігання навіть в одній
галузі, та можуть використовуватись як кінцевий продукт чи знову включатись у процес
виробництва як сировина.
Знання природних особливостей продукції, процесів, які відбуваються в ній,
допомагає створити правильну організацію зберігання продукції, що має важливий вплив на
якість та кількість запасів, допомагає звести природні втрати до мінімуму, поліпшити
харчові якості. Властивості виробничих і товарних запасів, пов’язані з можливим терміном
зберігання, протягом якого запаси не втрачають своїх природних властивостей, важливі у
ході прийняття управлінських рішень під час просування по логістичному ланцюгу.
Традиційні системи управління запасами пропонують у даному випадку застосовувати АВСаналіз, розподіляючи діяльність з контролю та управління згідно тривалості зберігання [1].
Управління запасами на основі теорії обмежень пропонує швидке псування запасів
визнати обмежуючим фактором, а виробництво продукції, що швидко псується, (враховуючи
й інші обмеження) може бути визначене як неефективне. Якщо ж інші обмеження будуть на
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користь даного виду продукції, то виробництво продовжиться [3].
Система управління запасами повинна враховувати біологічні властивості
матеріальних ресурсів, що важливо під час транспортування запасів сировини та товарної
продукції, оскільки тривале транспортування може призвести до втрат продукції.
Висновки. Логістичне управління підприємствами пов’язане з теорією і практикою
маркетингу та менеджменту, тобто сприяє адаптації системи виробництва і реалізації
продукції з реальним платоспроможним попитом споживачів, пошуку нових сфер діяльності
для отримання доходів, що є однією з головних умов досягнення конкурентоспроможності
підприємства.
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THEORETICAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE
MEDICAL FIELD
Анотація. У статті здійснено теоретичне дослідження економічної сутності
управління людськими ресурсами у медичній галузі. Проаналізовано існуючий понятійнотермінологічний апарат. Окреслені проблеми реформування системи охорони здоров’я, які
потребують від керівництва як установою так і країною визначити інструменти, що можна
використовувати для впровадження першочергових заходів з удосконалення управління
персоналом медичних закладів. Досліджено особливості управління людськими ресурсами у
закладах охорони здоров’я.
Ключові слова: управління персоналом, управління людськими ресурсами, функції
управління, особливості управління закладами охорони здоров’я.
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Abstract. The article provides a theoretical study of the economic essence of human
resource management in the medical field. The existing conceptual and terminological apparatus is
analyzed. The problems of health care reform are outlined, which require the management of both
the institution and the country to identify tools that can be used to implement priority measures to
improve the management of medical personnel. The peculiarities of human resource management in
health care facilities have been studied.
Keywords: personnel management, human resources management, management functions,
features of health care management.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми – управління людськими ресурсами в
медичній галузі включає всі аспекти, пов’язані з медичними фахівцями: адміністрації,
роботодавців, робітників, студентів, професіоналів.
Розгляд медичної галузі в плані економічної привабливості – це дуже тонкий аспект. З
однієї сторони – людина, яка потребує кваліфікованої допомоги, з другої – це економічна
зацікавленість медичних фахівців, і на сам перед медичних організацій, в тім, щоб люди
звертались саме до них. За словами Ігоря Мазепи, минулого року приватна медична галузь
виросла приблизно удвічі (за показниками у гривні). І незважаючи на коливання курсу
національної валюти, лише 20% з цих 50% обумовила інфляція. Решта – збільшення
кількості пацієнтів та медичних процедур [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління персоналом завжди
була предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, що належать до різних
наукових шкіл. Порушену наукову проблематику досліджували такі відомі вчені, як
Ф. Тейлор, А. Маслоу, Д. Макґреґор, В. Оучі, В. І. Крамаренко, Г. В. Щокін, В.В. Швед та
інші. Загальні проблеми стратегічного управління персоналом організації, зростання
значення досвіду закордонних підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей
розглядаються такими визначними дослідниками, як І.Ансофф, К.Боумен, О.С.Виханський,
О.І.Наумов, В.С.Пономаренко та ін. Деякі аспекти проблеми сучасного управління
персоналом
знайшли
своє
відображення
у
працях
С.Бєляєвої,
М.
Виноградського, М.Журавльова, Дж. Іванцевича, А. Кибанова, В. Колпакова, А.Лобанова,
С.Михайлова, М.Мурашко, С. Синка, А.Чикуркової, С. Шекшня, О. Шканової, Г. Щокіна,
О.Щура та ін. [2]
Формулювання цілей статті. Метою написання статті є теоретичне дослідження
економічної сутності управління людськими ресурсами в медичній галузі, розглянути
методи, класифікацію та види
управління; проаналізувати існуючий понятійнотермінологічний апарат, що використовується в ході дослідження економічної сутності
управління людськими ресурсами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічну складову суспільства визначає
розвиток або занепад існуючих організаційних структур, особливо тих, що тривалий час
функціонували за рахунок бюджету країни. До негативних прикладів занепаду можна
віднести освітню та медичну галузі, але в той же час розквіту фармацевтичної галузі та ITтехнологій. Як бачимо, час диктує свої умови існування багатьох організацій, які направлені
на освіту та допомогу людям. Приймаються нові законодавчі акти, закони, накази, в яких
регламентуються співвідношення робітник – роботодавець. Наприклад, зовсім нове в
медичній галузі: з 2022 року в медичний установах вже відсутні посади головних лікарів.
Начальників з медичної частини, а вводиться – директорат (директор, медичний директор).
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[3]

Реформування системи охорони здоров’я, потребує від керівництва як установою так і
країною визначити інструменти, що можна використовувати для впровадження
першочергових заходів з удосконалення управління персоналом медичних закладів. Серед
таких заходів можна виділити збереження кадрового потенціалу, удосконалення
забезпечення обладнанням підприємств, застосування енергоощадних технологій, ремонт
приміщень для створення комфортних умов праці тощо. В умовах посилення ролі
інформаційних цифрових технологій удосконаленню управління персоналом та
оперативному вирішенню проблем управління сприятиме використання таких інструментів,
як створення сучасної інформаційної системи і застосування проектного та процесного
підходів в управлінні
Наступними роками будемо бачити поступове зростання сегменту приватної
медицини. Певно, що акцент буде зроблено на онкологічних та серцево-судинних напрямках
та травматології. Вже сьогодні успішно працюють окремі проекти з іноземним капіталом у
цих сегментах. Це якщо не брати до уваги епідемічну напругу, яку зараз має Україна та
країни Світу, у зв’язку з Covid 19.
На сьогоднішній день для того щоб бути конкурентоспроможними - медичні установи
та організації мають буди зацікавлені саме ефективним управлінням людськими ресурсами.
Сучасні ринки праці стали більш конкурентоспроможними, фахівці у сфері людських
ресурсів на цей час мають забезпечити методами управління людьми, які не лише
підтримують пріоритети установи, а й забезпечать успіх підприємства. Ряд установ прагнуть
створити бренд з відомих фахівців та на них роблять акцентування та рекламу підприємства.
На сьогоднішній день багато підприємств різних галузей визнають важливість саме
людського ресурсу, тому що саме люди допомагають досягти цілей та завдань в будь-якій
галузі. В недавньому минулому майже всі керівники та економісти розглядали управління
людськими ресурсами як витрати. Час диктує, що економічна цінність це не тільки –
обладнанням, технічні засоби, фінансовий капітал, а на сам перед – людські ресурси.
Наприклад, певний термін часу тому - зникли санітарно-епідеміологічні станції (СЕС), які
своєю роботою рятували від інфекційних хвороб населення країни, які мали лабораторії
куди могли звернутися люди, підприємства для дослідження якості води, повітря, ґрунту і т.
д. Робота СЕС була пов’язана для забезпечення та збереження здоров’я. Те, що робила ця
служба безцінне для профілактики хвороб. Тобто існувала структура, ціллю якої було,
збереження здоров’я людського ресурсу країни. Саме ця служба ще на підході епідемії
розробила б план закладів по недопущенню, обмеженню вогнищ, ліквідацію спалахів( в т.ч.
КОВІД-19).
Управління персоналом закладів охорони здоров’я має базуватися на врахуванні
пріоритетів сучасної кадрової політики в даній сфері. Основними з них єː забезпечення
кадрами відповідно до потреби, сформованої в результаті отримання аналітичної інформації,
врахування переваг приватно-державного партнерства та вирішення проблем підприємців у
сфері охорони здоров’я, подолання безробіття і забезпечення належного рівня заробітної
плати [5, с.25].
Успіх підприємства та будь-якої організації залежить від людини, від фахівця, від
інтелекту, досвіду, розуміння, відповідальності працівника та можливостей це проявити.
Поняття «управління людськими ресурсами» означає, що працівники, тобто люди, це ресурс,
який потрібний або не потрібний роботодавцю. Від того хто працює, як працює, яке має
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бажання до праці, які має стимули, щоб його працю побачили, від того, хто і як керує
підприємством – залежить успіх організації, її економічний розвиток, її конкурентна
спроможність, прибутковість. З точки зору бізнес-стратегії підприємство буде мати успіх,
якщо має конкурентну перевагу і утримує цю перевагу протягом тривалого часу.
Високоякісні працівники можуть забезпечувати потрібними послугами роботодавців, але для
того, щоб вони забезпечували роботодавців треба для працівників створити певні матеріальні
та фізичні умови. Людські ресурси не можна розмножити, скопіювати. Кожен фахівець - це
неповторний індивід; людські ресурси не мають клонів. Коли люди добре навчені й високо
мотивовані, вони вчаться розвивати свої здібності та дбають про клієнтів та ще й можуть
бути наставниками у молоді та передати свій досвід. Отже всі учасники ринку праці мають
бути зацікавлені в ефективному управлінні людськими ресурсами, як зі сторони
роботодавця, так і зі сторони працівника.
Функції управління – це об’єктивно обумовлені загальні напрями або сфери
діяльності, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці.
Основними функціями управління є:
• планування – це процес визначення мети діяльності, передбачення майбутнього
розвитку та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального
результату;
• організація – це процес формування структури системи, розподілення завдань,
повноважень та відповідальності між членами організації для досягнення загальної мети її
діяльності;
• мотивація – це процес, що спонукає членів організації до спільних погоджених дій,
які забезпечують досягнення поставленої мети;
• контроль – це процес вимірювання досягнутих за певний період результатів,
порівняння досягнутого з запланованим та коригуванням діяльності, які у сукупності
забезпечують виконання підприємством своїх планів.
Управління персоналом – постійний вплив на персонал в різних часових лагах для
забезпечення розвитку підприємства (застосування визначених керівництвом дій, маркетинг
персоналу, оцінювання, розвиток персоналу, вивільнення, організація кадрового діловодства
тощо) [4, c. 122].
Управління персоналом підприємства повинно базуватись не тільки на загальних
принципах та функціях менеджменту, традиційних підходах до управління, але й
враховувати основні закони управлінської діяльності, а саме: закон невизначеності відгуку,
закон неадекватності взаємного сприйняття, закон неадекватності самооцінки, закон
спотворення інформації, закон самозбереження і закон компенсації.
Економічна сутність управління – це складна соціально-економічна система, яка
об’єднує у виробничому процесі різноманітні матеріальні елементи, людські ресурси та
інформаційні зв’язки. Підприємства мають деякі спільні характеристики, до яких в першу
чергу відносяться функції управління.
Управління – це вплив на працівників з метою досягнення цілей, які стоять перед
підприємством і його робітниками. Своєю основою має бібліотеку знань, таких, як економіка
і політологія, соціологія і психологія, інженерні дисципліни, статистика та досвід управління
різними організаціями і компаніями у ході історичного розвитку суспільства.
В Україні за останнє десятиріччя відбувається скорочення валового внутрішнього
продукту, падіння обсягу промислового виробництва., величезні зміни не на краще в освіті
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та в охороні здоров’я. За цей період обсяг капіталовкладень знизився більш ніж у двічі, що
призвело до погіршення стану основних фондів, до збільшення витрат на їх утримання і
знижує їх рентабельність. Спад виробництва відбувається також через відсутність
кваліфікованого персоналу. Велика частка фахівців, лікарів, середнього медичного
персоналу , та інших фахівців виїхала за кордон на заробітки. І значна кількість тих людей
працюють не за своєю кваліфікацією. А на тих роботах де заплатять більше коштів. Для
майбутнього України це – віддалена криза.
Управління персоналом розглядається як частина функціональної сфери кадрового
господарства як основного механізму організації [6, с. 43].
Управління персоналом – це сукупність механізмів, принципів, форм і методів
взаємодії при формуванні, розвитку та діяльності персоналу організації, що реалізується як
ряд взаємопов’язаних напрямів та видів діяльності.
Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, в т.ч.
матеріальних. Тому основною кваліфікації методів управління є внутрішній зміст мотивів,
якими керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви
діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру.
Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи
управління діяльністю підприємств.
На сьогоднішній день у світовій практиці використовують три інструменти
управління: ієрархію, культуру і ринок. Кожен з них є домінуючим в тій чи іншій
економічній системі.
При розгляді системи управління персоналом у закладах охорони здоров’я треба
враховувати ряд характеристик, притаманних системі управління даної галузі, які будуть
безпосередньо впливати на здійснення тих чи інших функцій в області управління
персоналом [7, с. 164-165]:
1) монополізм відомства;
2) бюрократизм в управлінні, в тому числі поділ праці;
3) сувора ієрархічна структура;
4) професійні забобони, наприклад, небажання фахівців-медиків визнавати роль інших
працівників в області охорони здоров’я – економістів, юристів, менеджерів по персоналу в
тому числі;
5) жорстка спеціалізація;
6) спрямованість організації, перш за все на споживачів;
7) суворе підпорядкування і точне виконання розпоряджень керівництва і т. д.
Висновки. Попередній досвід економічних реформ що були проведені в Україні
показав важливе значення підготовки персоналу в управлінні закладами охорони здоров’я.
Вирішення завдань реформування медичної галузі прямо пов'язано з підвищенням рівня
підготовки персоналу установи і реалізацією інвестиційних програм на базі сучасних
технологій, що дає змогу забезпечити високу конкурентну здатність медичних послуг на
вітчизняних і зарубіжних ринках.
Список використаних джерел
1. Топ-5 галузей економіки, які першими в Україні прийматимуть зарубіжних
інвесторів. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2015/12/9/570529/
2. Вдовиченко Р.П. Особливості сучасного управління персоналом. Ефективна
економіка. №2. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=935
59

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (17) 2021

3. Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій

працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: наказ Міністерства охорони здоров ’я України
від 31 жовтня 2018 року № 1977. URL: http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-mozukraini-vid-31102018--1977-provnesennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih-harakteristikprofesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorovja
4. Ткаченко М.І., Євась Т.В., Жукова О.А. Актуальні підходи до управління
персоналом підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.
2018.
Випуск
4 (16).
С. 121-125.
URL:
https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/
12345/963/1/25.pdf
5. Короленко В.В., Юрочко Т.П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України
в контексті європейської інтеграції монографія. К. 2018. 96 с.
6. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О.
Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. К.: КНЕУ, 2006. 398 с.
7. Ліштаба Л. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері
охорони здоров’я. 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/74515901.pdf
8. Поліщук І. І., Швед В.В. Управління персоналом. Вінниця: ТОВ «Твори». 2019.
284 с.
9. Швед В.В., Колібабчук Ю.В. Мотиваційні механізми управління персоналом.
Подільський науковий вістник. 2017. №1. С. 114-117.

60

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (17) 2021
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Гурочкіна В.В., доктор економічних наук, доцент,
Професор кафедри економіки підприємства
Університет ДФС України
Гурочкін А.В., здобувач вищої освіти
спеціальності «Кібербезпека»
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
WEB-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
WEB-ANALYTICS AS A TOOL OF DIGITAL TRANSFORMATION OF
ENTREPRENEURIAL STRUCTURES
Анотація. У статті розглянута Web-аналітика, як ключовий інструмент в умовах
цифрової трансформації, що дозволяє виявити слабкі та сильні сторони процесів розвитку
підприємницьких структур. Розглянуто найпопулярніші типи інструментів Web-аналітики,
такі як Google Analytics і Яндекс Метрика. Представлено основні методи та етапи процедури
Web-аналітики сайту та основні рівні її реалізації. Підкреслено, що якісна Web-аналітика
нерозривно пов’язана із іншими системами: рекламні системи, облікові системи (наприклад,
1С), CRM, коллтрекінг. У статті представлено базову схему Web-аналітики та визначені
позитивні та негативні характеристики безкоштовних систем Web-аналітики, таких як
Яндекс.Метрика і Google Analytics.
Ключові слова: Web-аналітика, цифрова трансформація, цифровий маркетинг,
методи, схема, COVID-19.
Abstract. The article considers Web-analytics as a key tool in the context of digital
transformation, which allows to identify the strengths and weaknesses of the development of
business structures. The most popular types of Web analytics tools, such as Google Analytics and
Yandex Metrics, are considered. The main methods and stages of the Web-analytics procedure of
the site and the main levels of its implementation are presented. It is emphasized that high-quality
Web analytics is inextricably linked with other systems: advertising systems, accounting systems
(for example, 1C), CRM, call tracking. The article presents the basic scheme of Web-analytics and
identifies the positive and negative characteristics of free Web-analytics systems, such as
Yandex.Metrica and Google Analytics.
Keywords: Web-analytics, digital transformation, digital marketing, methods, scheme,
COVID-19.
Постановка проблеми. Web-аналітика як інструмент цифрової трансформації сьогодні
інтенсивно використовується підприємницькими структурами. Аналіз даних є важливою
частиною системи управління країною, підприємницькими структурами та підприємствами,
пошук причинно-наслідкових зв’язків у інтеграційних механізмах розвитку та системі
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прийняття управлінських рішень в контексті розвитку поведінкової економіки. Webаналітика як цілісний комплекс дій, що спрямований на моніторинг, збір, вимірювання та
аналіз даних для поліпшення і оптимізації роботи будь якого об’єкту цифрової
трансформації через канали інформації (наприклад, у підприємства або підприємницької
структури – сайт). Web-аналітика займає центральне місце у системі прийняття
управлінських рішень при цифровізації бізнес-процесів: маркетинг, організація виробництва,
ланцюг поставок, реклама, тощо. Web-аналітика створює передумови управління цифровим
маркетингом шляхом його вчасного вимірювання показників із допомогою метричної
системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування вузлу
інтерфейсних каналів інформації, передачі цифрових даних та аналітики бізнес-процесів на
підприємствах висвітлені у наукових працях зарубіжних і вітчизняних авторів. Проводячи
дослідження використання Web-аналітики на підприємствах зарубіжні вчені Ярвинен, Дж. та
Кар’ялуото, Х. [6, с. 117] зазначили, що зусилля підприємства щодо використання систем
маркетингових метрик та отримані результати неможливо зрозуміти без урахування
аргументів, що лежать в основі обраних метрик, обробки даних метрик та організаційний
контекст, що стосується використання системи Web-аналітики цифрового маркетингу.
Аллен, Дж. П. та Аллен, Дж. П. [7, с. 121] розглядають науково-методичний підхід до
моніторингу продажу Інтернет-реклами. У досліджені авторів представлені ключові поради
для посилення привабливості маркетингового контенту на Web-сайті для рекламодавця, та
виділяють необхідні метрики, які слід використовувати для підтримання та оновлення Webвмісту. Ще одним прикладом використання Web-аналітики на підприємствах для цифрового
маркетингу представили Саура, Дж. Р., Палос-Санчес, П., і Серда Суарес, Л. М. [8]. У статті
представлені питання та відповіді, пов’язані з використанням Web-аналітики цифрового
маркетингу (DM) та ключові показники метрики й ефективності (KPI), які можуть і повинні
відігравати важливу роль у формуванні маркетингової стратегії.
Значний внесок у розбудову Web-аналітики в системі інформатизації суспільства
українські вчені представили категоріально-понятійний апарат та методологію аналітичних
процесів, наприклад Мудра І. [4], підкреслює винятковість веб-простору та можливості
онлайн-ЗМІ при яких існує максимальна реалізація комунікативних можливостей мас-медіа
зі своє аудиторією через спілкування та редакційні чати, форуми, соціальні мережі, а й за
допомогою інструментів Web-аналітики.
Метою написання статті є розкриття аспектів Web-аналітики як драйвера цифрової
трансформації та системи прийняття управлінських рішень в підприємницьких структурах.
Виклад основного матеріалу. Україна ввійшла у трійку лідерів серед країн з нижчим
середнім рівнем доходу як найкращий виконавець розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій. Сьогодні закладається підґрунтя для становлення цифрової трансформації
бізнесу, суспільства і держави при впровадженні технологій п’ятого покоління, як в
юридичному, так і технологічному аспекті, починаючи з обладнання й мережевої
архітектури до систем інформаційно-комунікаційних зв’язків [5, с. 129]. Під силою шокового
напруження пандемії COVID-19 на підприємницькі структури особливо актуальним є
застосування інструментарію Web-аналітики та каналів інформаційних комунікацій, які
дозволяють підтримувати підприємництво в цілому, особливо малий та середній бізнес. До
інструментацію цифровізації сучасного соціально-економічного простору відносяться
новітні технології, наприклад штучний інтелект, інтернет речей, електрокари, хмарні
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технології, боти, 3D друк, Big data, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech,
Digitalmarketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія,
Digital-страхування, BioTech, NanoTech. Так авторка Гурочкіна В.В. та інші у попередніх
наукових працях розглядала бізнес-процеси цифровізації сучасного соціально-економічного
простору із використанням ботів та хмар [1] а в подальших працях розробила концептуальну
схему цифрової трансформації бізнес-моделі промислового підприємства [2]. Це дало
можливість переосмислення бізнес-процесів та виявлення ключових орієнтирів для
посилення ефективності цифровізації сучасного соціально-економічного простору та
підприємницьких структур. Web-аналітика стала тим інструментарієм, який дозволяє
приймати ефективні управлінські рішення для подальшого розвитку підприємницьких
структур.
Автори Меліхов Д. та Сарматов І. зазначили, що Web-аналітика є інструментарієм за
допомогою якого можна зробити сайт краще, ніж він є в поточний момент часу.
Функціональні обов’язки Web-аналітика (суб’єкта) включає модернізацію дизайну і юзабіліті
сайту [3]. Web (Веб) -аналітика (Web analytics) – це спостереження і збір даних про те, хто і
яким чином відвідує Інтернет-ресурс мас-медіа, а також аналіз отриманих даних [4]. Отже,
Web-аналітика дозволяє виявити резерви та посилити канали комунікації в умовах
цифровізації підприємницьких структур.
Web-аналітика допомагає зрозуміти, що
відбувається на сайті і як це поліпшити. Основною метою Web-аналітичних процесів стали
збирання та аналіз даних користувачів сайту з метою оптимізації та поліпшення його
функціоналу.
Перша безкоштовна система Web-аналітики була створена в 1995 р., яка дозволяла
формувати звіти з лог-файлів (журнал сервера, де запротокольовані всі дії користувачів на
сайті), а також могла уявити дані в графічному вигляді. У 2000-х сайти стали складнішими,
тому виникла потреба у розробці нового способу для збору інформації зі сторінок сайту. Цим
способом стали javascript теги або код, який встановлюється на сторінках сайту з метою
ідентифікації та формування бази даних користувачів, які завантажують сторінку. Одна з
найпопулярніших систем Web-аналітики - Google Analytics з’явилася у 2005 р., а доступною
стала у 2006 р. Трохи пізніше Яндекс створили свій сервіс - Яндекс. Метрику, яка стала
загальнодоступною в 2009 р.
При отриманні профілю сайту Web-аналітика містить інформацію про слабкі місця,
аудиторію та її потреби, ключові завдання, які повинен вирішувати сайт і стратегічний план
для підвищення його ефективності. Завдання Web-аналітики стали: оцінка якості трафіку;
виявлення недоліків сайту та технічні помилки; визначення ефективних каналів реклами; та
можливість зменшення вартості залучення клієнтів; складність портрету відвідувачів і
модель їх поведінки на сайті; пошук способів підвищення конверсії.
Основні методи Web-аналітики представлені у таблиці 1.
Ідеальна схема Web-аналізу складається з декількох етапів: визначення цілей і завдань
сайту; постановка KPI; збір даних; аналіз зібраної інформації; рекомендації, що потрібно
змінити.
Далі йде внесення змін і ретроспектива. Необхідно зрозуміти, які рекомендації та
гіпотези виявилися вірні, які не принесли очікуваного результату і що треба врахувати в
майбутньому.
Процедуру Web-аналітики сайту можна розділити на кілька рівнів.
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Методи Web-аналітики
Назва методу
Аналіз відвідуваності
сайту
Аналіз-цільової
аудиторії
Аналіз юзабіліті
Аналіз технічних
недоліків
Аналіз джерел трафіку

Аналіз e-commerce
Аналіз конкурентів

Таблиця 1.

Характеристика методу
Оцінюється якість трафіку, кількість унікальних користувачів, їх
активність, виявляються причини сплеску і спаду відвідуваності
Демографічні дані відвідувачів, географія, інтереси, які
використовуються пристрої і ОС)
Тут вивчаються карти скролінгу і кліків, найбільш популярні
сторінки, маршрути користувачів на сайті
Виявляються помилки при переході, наявність дублів сторінок,
низька швидкість завантаження
Які канали для залучення користувачів найбільш ефективні, вартість
залучення відвідувача на сайт, за якими ключовими фразами і з яких
ресурсів прийшли користувачі, як раціонально розподілити бюджет
рекламних кампаній
Кількість транзакцій, найбільш популярні товари, дії на сайті, Ліди,
дзвінки, середній чек, дохід, цикл продажів
Які пошукові фрази приносять їм трафік на сайт, джерела трафіку,
обсяг, бенчмаркінг (порівняння з кращими товарами конкурентів і
світовими трендами)

Джерело: розроблено авторами.

Початковий рівень – це збір основних статистичних даних (кількість відвідувань,
глибина переглядів, час, проведений на сайті, переходи з рекламних кампаній, відмови,
карти кліків, скролінгу).
Аналітика підприємницької структури (бізнесу) приймає вигляд розрахунків та
аналізу цільових дій на сайті, дзвінків, продажів, середніх чеків. Це дозволяє визначити
скільки прибутку приносить сайт і шляхи його збільшення.
Аналітика на основі CLV (customer lifetime value) дозволяє визначити цінність клієнта
(прибуток, отриманий від співпраці), виявити постійних споживачів і розробити стратегії їх
утримання, дізнатися канали, за якими вони прийшли на сайт, скласти більш детальний
портрет своїх клієнтів. Така аналітика допомагає краще розуміти поведінку аудиторії і
механізм прийняття рішень про покупку (вплинуло повідомлення на сайті про безкоштовну
доставку, розділ з персональними рекомендаціями і т.д.). Крім того, ці дані допоможуть
зробити прогноз прибутку, перерозподілити бюджет і спланувати ефективні рекламні
кампанії. Якісна Web-аналітика нерозривно пов’язана із іншими системами: рекламні
системи, облікові системи (наприклад, 1С), CRM, коллтрекінг. З метою здійснення
повноцінного аналізу бізнесу, потрібно зібрати дані з усіх цих систем. Базова схема Webаналітики представлена на рис. 2.
У деяких випадках Web-аналітика закінчується лише вивантаженням звітів з систем,
проте це не правильно, так як у неї існує більше можливостей. В Google Analytics, і в Яндекс
Метрика є можливість поставити цілі, отримати дані про аудиторію, побачити ефективні
канали та інші дані, оформлені в зрозумілі звіти, але аналітикою це назвати не можна.
Web-аналітика дає відповіді на питання і рекомендації щодо поліпшення, в той час як
звіти – це лише надання даних. Крім того, Web-аналітика робить прогнози на майбутнє,
виходячи з минулих і теперішніх показників. А ось дані в звітах – це інформація про
минулому часі. Іншими словами, звіти систем – це одна з важливих частин Web-аналітики,
але не її заміна. Web-аналітика дозволяє проаналізувати наступні економічні показники:
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Calltouch

(Client ID, time, etc)
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AmoCRM

BQ AmoCRM
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Заявки, звінки
API to BQ
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BQ
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(sessions + hits)
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revenue, etc
owox.com

Measurement
Protocol

Рис. 2. Базова схема Web-аналітики
Джерело: авторська розробка
• CPA (Cost per Action) – вартість цільового дії. Вважається вона наступним чином:
рекламний бюджет / кількість цільових дій;
• ROI (Return on Investments) – окупність інвестицій. Для розрахунку
використовуються показники витрат і прибутку. Формула ROI: (Прибуток - витрати на
залучення) / витрати на залучення * 100%;
• CPL (Cost per Lead) – ціна за лід. Розраховується як кількість вкладених коштів,
поділене на кількість лідов.
Серед найпопулярніших інструментів Web-аналітики слід виділити Google Analytics і
Яндекс Метрика, це два сервісу для збору даних по сайту і статистики. Чому їх потрібно
використовувати разом? Все просто: кожен з них пропонує унікальні інструменти, які
допоможуть отримати найбільш повну картину.
Google Analytics (GA) безкоштовний сервіс для аналітики сайту з великою кількістю
відслідковуються показників, звітів і інших корисних функціоналом. Ключові функції в GA:
проаналізувати поведінку і дії користувачів, налаштувати цілі, відстежити статистику для
окремих сторінок, провести A / B-тестування, вказати окремі події і відстежити їх,
проаналізувати контент сайту і швидкість завантаження сторінок, порахувати конверсію,
отримати звіти в режимі реального часу, зробити аналіз ефективності використовуваних
каналів реклами і багато іншого.
Яндекс.Метрика система Web-аналітики для відстеження та аналізу ефективності
сайту. Як і Google Analytics, Метрика є безкоштовним сервісом. Відмінні риси: можливість
визначити популярність пошукових запитів, створення карт посилань, кліків і маршрутів
користувача, функція «Вебвізор», яка візуально оцінює поведінку відвідувачів сайту,
сегментування користувачів по групах (демографія, поведінку, географія), можливість
технічного моніторингу роботи сайту, проста настройка для відстеження більш точних
показників відмов та інші функції.
Проте слід виділити позитивні та негативні характеристики безкоштовних систем
Web-аналітики. Яндекс.Метрика і Google Analytics допомагають проаналізувати аудиторію
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сайту, джерела трафіку, цільові дії користувачів, ефективність сайту і навіть виявити
технічні недоліки. З позитивних сторін можна відзначити: можливість зв’язати акаунт з
контекстними системами, рекламним кабінетом; наявність таких корисних функцій, як
Вебвізор, карти кліків, User ID та ін; звіти по багатоканальним послідовностями, які
відстежують внесок різних маркетингових каналів (джерел трафіку) в залучення покупців;
можливість подивитися пошукові запити, за якими аудиторія приходила на сайт.
Серед недоліків безкоштовних систем Web-аналітики виділяють: невелику кількість
параметрів подій; семплірування даних (для підготовки звітів системи беруть не всі дані, а
лише частину); відсутність фіксації дзвінків.
Висновки: отже, Web-аналітика є інструментом цифрової трансформації, яка
інтенсивно використовується підприємницькими структурами. Це створює можливість
переосмислення бізнес-процесів та виявлення ключових орієнтирів для посилення
ефективності цифровізації сучасного соціально-економічного простору та підприємницьких
структур. Web-аналітика, сьогодні особливо в період шокового напруження пандемії COVID19, стала тим інструментарієм, який дозволяє наводити прогнози на майбутнє, виходячи з
минулих і теперішніх показників, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для
подальшого розвитку підприємницьких структур.
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кафедри бізнесу і права,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В
УКРАЇНІ
RESEARCH ON THE LEGAL REGULATION OF CRYPTOVOLUTE IN
UKRAINE
Анотація. У статті розглянуті проблеми та дослідження правового регулювання
криптовалюти в Україні. Опрацьовані нормативно-правові акти щодо визначення поняття
гривня, грошова одиниця та кошти. Відмічені зміни до Проекту Закону України «Про
віртуальні активи» №3637.
Ключові слова: валютні цінності, віртуальні активи, гривня, грошова одиниця,
іноземна валюта, криптовалюта, національна валюта.
Abstract. The article considers the problems and research of legal regulation of
cryptocurrency in Ukraine. Elaborated regulations on the definition of hryvnia, currency and funds.
Changes to the Draft Law of Ukraine "On Virtual Assets" №3637.
Keywords: currency values, virtual assets, hryvnia, currency, foreign currency,
cryptocurrency, national currency.
Постановка проблеми. На теперішній час основною проблемою регулювання
правовідносин із криптовалютами, насамперед, є відсутність відповідних нормативноправових актів, що можуть бути застосовані до криптовалют.
Ще однією із проблем правового регулювання криптовалют в Україні є неоднозначне
регулювання криптовалют у світі. Країни з сильною економікою та грошовою одиницею
запроваджують криптовалюту як засіб платежу або як фінансовий актив. Країни зі слабкою
економікою та нестабільною грошовою одиницею намагаються підтримати національну
валюту, обмеживши криптовалюти як засіб платежу, проте дозволяючи криптовалюту як
засіб обміну.
Наприклад, у деяких штатах США криптовалюта є предметом грошових переказів у
платіжній системі. В Німеччині біткоїни визнані розрахунковою одиницею. В Японії
криптовалюта визнається законним платіжним засобом. В Європі криптовалюта здебільшого
прирівнюється до електронних грошей, проте не вважається законним платіжним засобом і
розглядається як засіб обміну. В Китаї операції з біткоїнами заборонені для банків, але
дозволені для фізичних осіб. У Канаді біткоїн є засобом розрахунку. В Іспанії система
біткоїн визнана офіційною платіжною системою. Прямі заборони на використання
криптовалюти існують у Болівії, Еквадорі, Тайланді та В’єтнамі.
Таким чином, неоднозначний підхід до криптовалют у різних країнах світу створює
додаткові проблеми для визначення правового статусу криптовалюти. Це означає, що в
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Україні необхідно виробити власний підхід до правового регулювання криптовалют,
надавши їм особливого правового статусу, виходячи з сучасного стану законодавства та
економічного розвитку країни.
Статус криптовалют досі в Україні законодавчо не визначений.
Відповідно, немає підстав для того, щоби платити з них податок, адже немає з чого
платити – ось в чому проблема. Вірогідно, можна знайти роботодавця, який платить в
криптовалюті, але, скоріш за все, це вдасться зробити лише із закордонним партнером у ІТсфері.
В Україні юридичні особи в принципі не можуть офіційно використовувати
криптовалюту зараз, що стосується і заробітної плати в тому числі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями щодо дослідження правового
регулювання криптовалюти займалося багато науковців, серед яких можна відмітити роботи
Є.О. Галушка, О.Д. Пакона, О.О. Григоревської, М.А. Куцевол, А.Т. Проценка,
Д.С. Вахрушева, С. Б. Вепрева, В.О. Перова та ін. Проте, незважаючи на пильну увагу з боку
науковців, стверджувати про доскональне дослідження природи та правової кваліфікації
криптовалют зарано, з огляду на багатоваріантність підходів і відсутність усталеної позиції
щодо питань, які потребують продовження належного теоретичного опрацювання.
Формулювання цілей статті. Основна ціль при дослідженні цього проблемного
питання полягає в тому, щоб на підставі узагальнення наявних наукових джерел, результатів
наукових розвідок та законодавчої бази потрібно висвітлити основні неврегульовані правом
питання у системі обігу криптовалют та запропонувати нормативно-правовий акт для
регулювання обігу криптовалют в Україні.
Відповідно до поставленої цілі дослідження завданнями буде:
• дослідження стану правового регулювання процесу обігу криптовалют
безпосередньо в Україні;
• встановити необхідність правового регулювання процесу обігу криптовалют,
зокрема, визначити проблеми, які виникають у зв’язку з введенням в обіг криптовалют, та
запропонувати шляхи їх вирішення;
• аналіз міжнародно-правового досвіду у сфері правового регулювання обігу
криптовалют;
• формування пропозицій щодо вирішення питання правового регулювання процесу
обігу криптовалют в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ч. 1 ст. 99 Конституції
України, грошовою одиницею України є гривня [1]. Згідно з п. 3.3 ст. 3 Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні», гривня як грошова одиниця України
(національна валюта) – це єдиний законний платіжний засіб в Україні, що приймається усіма
фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для
проведення переказів[3]. Відповідно до пп. 14.1.93 Податкового кодексу України, під
коштами розуміється гривня або іноземна валюта [2].
Отож, криптовалюта в розумінні українського законодавства не може бути прирівняна
ні до засобу платежу, ні до валютної цінності.
Варто зазначити, що криптовалюти належать до переліку інструментів, якими
користуються кіберзлочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, згідно з Наказом Державної служби фінансового моніторингу України «Про
затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
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фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у 2015
році» №166 від 25.12.2015 р.
Таким чином, з огляду на українське законодавство, цілком проблемним виявляються
операції навіть з грошовими коштами, джерелом походження яких є криптовалюта (її
купівля чи продаж).
Якщо говорити про перспективи врегулювання криптовалюти як засобу платежу чи
валютну цінність в Україні в майбутньому, то такий варіант, зважаючи на економічний
ефект, дуже малоймовірний, оскільки в умовах слабкої національної валюти це легко
призведе до збільшення інфляційних процесів у державі, здешевлення національної валюти
та до легкого обходу валютного законодавства, зокрема валютних обмежень щодо виведення
валюти та цінностей закордон.
У Верховній Раді України 16 вересня 2020 року зареєстрували Проект Закону України
«Про віртуальні активи» №3637.
Законопроект до парламенту подали 36 народних депутатів міжфракційного
депутатського об’єднання Blockchain Ukraine на чолі з Олексієм Жмеренецьким.
Законопроект про віртуальні активи врегульовує поняття та правовий статус
віртуального активу, а також питання прав власності та здійснення правочинів із такими
активами в Україні. Після ухвалення законопроекту з’явиться можливість відкривати та
використовувати для проведення операцій з віртуальними активами рахунки в банках.
Водночас віртуальні активи не конкуруватимуть із гривнею і не будуть засобом платежу.
В оновленому законопроекті враховували пропозиції від центральних органів влади та
регуляторів, а також удосконалили механізм забезпечення віртуальних активів. Оновили
правовий статус віртуальних активів – в законопроекті тепер його визначено як
нематеріальне благо, відповідно до Цивільного кодексу України. Удосконалено визначення
та класифікацію віртуальних активів та змінено певні визначення постачальників послуг
віртуальних активів. Сподіваюсь, що проект закону буде ухвалений до кінця року та вже у
2021 році блокчейн-бізнес нарешті матиме легальне і сприятливе середовище в Україні для
роботи з віртуальними активами», – зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з
питань розвитку IT Олександр Борняков.
Надання віртуальним активам юридичного статусу забезпечить учасникам ринку
право на судовий та інші способи захисту прав на такі активи. Будь-хто в Україні зможе
виражати у цифровій, юридично значимій формі права та вимоги на актив. В Україні
зможуть легально працювати міжнародні біржі, на яких відбуваються торги віртуальними
активами.
Розробка законопроекту відбувалась спільно з Комітетом цифрової трансформації та
Міністерством цифрової трансформації, яке формує та реалізує політику держави у сфері
віртуальних активів.
Законопроектом передбачено, що опікуватись ринком віртуальних активів буде
Міністерство цифрової трансформації України. Мінцифра буде формувати та реалізувати
державну політику у сфері обігу віртуальних активів, забезпечуватиме державне
регулювання та контроль цієї сфери, захищатиме права учасників ринку. Усі постачальники
послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів в Україні, повинні будуть пройти державну
реєстрацію та звітувати відповідно до порядку та стандартів, які має розробити Мінцифра.
Міністерство цифрової трансформації також має створити Державний реєстр постачальників
таких послуг.
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Це була друга реєстрація документа у Верховній Раді за 2020 рік. Перший раз
законопроект №3637 був поданий до парламенту у червні цього року, автори доопрацювали
за участі представників ринку та ключових стейкхолдерів та підготували його до ухвалення
Верховною Радою. Автори законопроекту розраховують на його ухвалення до кінця 2020
року. А діяти він розпочне через три місяці після його прийняття.
28 жовтня 2020 року на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації було
прийнято рішення рекомендувати внести до порядку денного та прийняти за
основу законопроект «Про віртуальні активи».
Верховна Рада на засіданні у середу, 2 грудня 2020 року, прийняла у першому
читанні законопроект про віртуальні активи, який покликаний легалізувати в Україні
криптовалюту. За законопроект проголосували 230 народних депутатів.
У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що він має впорядкувати
нормативно-правове регулювання ринку віртуальних активів (криптовалюти) та їх учасників.
Законопроект визначає правовий статус віртуальних активів і встановлює
держрегулювання (контроль) на ринку криптовалюти. Також він визначає класифікацію і
права власності. Документ, окрім цього, вводить перелік професійних постачальників послуг
віртуальних активів і їх реєстрацію.
Державним регулятором визначене Міністерство цифрової трансформації.
На думку авторів документа, прийняття закону у майбутньому має дати поштовх
розвитку ринку віртуальних активів в Україні та залучити інвестиції.
Висновки. Однак, можна підсумувати, що жодна держава не регулює поки що
діяльність на криптовалютних ринках належним чином. Щодо політики регулювання
криптовалют в Україні, можна зазначити, що вона майже відсутня. Органи державної влади
України висловлюють неоднозначну позицію стосовно регулювання ринку криптовалют: то
визнають таку діяльність незаконною, то готують проекти з розробки власного виду
криптовалют. Законопроекти, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України
залишаються без руху вже досить тривалий час, а нові проекти, що готуються не до ходять
до свого завершення. Так само не розробляються навіть якісь локальні нормативно-правові
акти, які роз’яснювали б позицію держави хоча б з якогось певного кола питань у цій сфері.
Україна знаходиться у певному «правовому вакуумі», що стосується законодавчого
регулювання обігу криптовалют. Однак, наша держава входить до десятки країн, де
зосереджена найбільша кількість учасників криптовалютного ринку, і з кожним днем їх
кількість зростає. Відповідно, питання законодавчого регулювання процесу обігу
криптовалют є не просто актуальним для нашої держави, а необхідним на даному етапі.
Система захисту прав учасників криптовалютних відносин як така відсутня. На
сьогодні в жодній країні не існує нормативно-правового акту, яким би було точно визначено
права та обов’язки учасників криптовалютних відносин, навіть не існує точного визначення
поняття криптовалюта на законодавчому рівні. Намагаючись захистити свої інтереси, особи,
які зазнали їх порушення, навіть не мають на що спиратися при цьому. Так само і судові
органи не мають змоги винести єдине правильне рішення, так як відсутні норми
матеріального права, на підставі яких можна було вирішити спір. Криптовалютні
правовідносини наближені до цивільно-правових, господарсько-правових відносин,
відповідно, захист прав учасників цих відносин має передбачати різні способи.
Також, проблемним є питання захисту прав та інтересів учасників криптовалютного
ринку. Сьогодні це зробити досить складно, адже системи такого захисту не існує. Суди
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досить неоднозначно вирішують спори у цій сфері, так як їм немає на що спиратися при
цьому. А захист прав у цій сфері, як і в будь-якій іншій, є дуже важливим аспектом, який
гарантує її надійність. Усі ці проблеми, описані вище виникають через те, що ні на
міжнародному ринку, ні всередині країн, їх вирішення не передбачене. До того ж не
передбачене не лише їх вирішення, а й навіть концептуальні моменти, тобто правила їх
функціонування, понятійно-категорійний апарат. Тому зараз перед міжнародною спільнотою
та перед законодавцями держав стоїть важливе завдання щодо формулювання і закріплення
регуляторних документів, що пояснюють існування феномена криптовалюти.
Для того, щоб криптовалюта сприймалися всерйоз і мала майбутнє, необхідно якесь
регулювання. Однак регулювання підриває той основний принцип, на якому засновані
віртуальні валюти і який в першу чергу і привернув інвесторів. Вибрати золоту середину між
необхідністю регулювання і бажанням незалежності буде дуже непросто.
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що цим законопроектом
повністю не вирішено питання регулювання обігу криптовалют в Україні. Дуже багато не
розкритих положень, які потребують прийняття додаткових нормативно-правових актів для
того, щоб діяти.
На мою думку, законопроект потребує доопрацювання. По-перше, потрібно внести
багато змін в чинне законодавство України, яке регулює суміжні з криптовалютними
правовідносини (Цивільний кодекс, Податковий кодекс, Кодекс України про адміністративні
правопорушення, Кримінальний кодекс, процесуальне законодавство та ін.). Окрім цього, на
державному рівні потрібно розробити програмне забезпечення для обігу криптовалют.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
FORMATION OF ECONOMIC SOCIALIZATION OF TECHNICAL UNIVERSITY
GRADUATES
Аннотация: в статье раскрывается проблема социально-экономической социализации
выпускников вуза технического профиля. Авторами выявлены факторы, воздействующие на
данный процесс, рассмотрены изменения, произошедшие на рынке труда в новой
экономической реальности. Предложены и обоснованы пути формирования экономической
компетенции, необходимой для успешной экономической социализации выпускников
технических вузов.
Ключевые слова: личность, экономическая компетенция, экономическая
социализация, непрерывное обновление знаний, предпринимательские навыки, стартаппроект.
Abstract: the article deals with the problem of socio-economic socialization of technical
University graduates. The authors identified the factors that affect this process, and considered the
changes that occurred in the labor market in the new economic reality. The ways of forming the
economic competence necessary for successful economic socialization of graduates of technical
universities are proposed and justified.
Keywords: personality, economic competence, economic socialization, continuous updating
of knowledge, entrepreneurial skills, startup project.
Постановка проблемы. Появление в XX веке Интернета и широкое его
распространение в XXI привело к фактическому стиранию границ рынка труда: вопрос
трудоустройства сегодня уже не привязан к компаниям, расположенным на территории
проживания – к городу, региону и даже стране. С другой стороны, низкий уровень
экономической компетентности молодых инженеров приводит к снижению их мобильности
и конкурентоспособности, снижает возможность успешного трудоустройства. Современное
общество и производство нуждаются в специалистах, умеющих быть самостоятельными в
условиях неопределенности, способных к системному действию в различных экономических
ситуациях, к анализу и проектированию своей экономической деятельности. Задачей
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системы высшего образования является совершенствование в рамках «компетентностного
подхода», подразумевающего овладение студентами не только теоретическими знаниями,
напрямую необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, но и
навыками
самостоятельного
получения
знаний,
ключевыми
социальными,
предпринимательскими и другими, необходимыми впоследствии для успешного
профессионального и карьерного роста, решения профессиональных и жизненных проблем.
Сегодня экономическое образование специалистов технического профиля должно отвечать
таким требованиям инновационной экономики как ориентация на непредсказуемые
изменения в технике и технологии, гибкость организационных форм производства,
непрерывное обновление знаний, нацеленность на формирование компетенций поиска,
оценки и внедрения нового. Именно от качества решения этой задачи в конечном итоге
зависит результат социализации выпускников вуза.
Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «экономическая социализация»
в научный оборот вошло относительно недавно. Впервые оно рассматривается как процесс
усвоения индивидуумом социального опыта в экономической сфере в неомарксистском
анализе социализации в работах С. Каммингса, Д. Тейбела и [1].
Социализация в общем смысле (от лат. socialis – общественный) – процесс усвоения
человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве полноправного члена общества [2].
Под экономической социализацией формирующейся личности по мнению психолога
Дробышевой Т.В. [3] понимается процесс и результат включения индивида в систему
экономических отношений общества, в котором он живет, так как, усваивая экономический
опыт общества, социальные и экономические ценности, нормы, модели экономического
поведения и активно преобразуя их, он становится субъектом экономических отношений
данного общества. На когнитивном уровне это проявляется в сформированности
компонентов
экономического
сознания
личности,
их
согласованности
либо
рассогласованности с групповыми и общественными феноменами.
Следует отметить, что социализация подразумевает не только приобретение, но и
усвоение полученного опыта, прежде всего путем трудовой деятельности [4]. То есть
личность воспроизводит полученный социальный опыт. В частности, гипотеза, выдвинутая
А. Л. Журавлевым, гласит, что сама по себе природа трудовой социализации имеет волновой
характер и включает в себя несколько фаз: фазу трудовой адаптации, фазу освоения
трудового опыта и новых для личности видов деятельности, фазу воспроизведения трудового
опыта. Эти периоды неизменно повторяются на более высоком уровне, что позволяет создать
условия для своеобразного «всплеска» индивидуальности [5].
По мнению Апокина А. экономическую социализацию можно трактовать как процесс
превращения человека в полноправного члена экономического сообщества [6].
В трудах Тараданова А.А. [7] экономическая социализация личности есть обретение
личностью культуры хозяйствования, становление личности культурным хозяином. А
культурный хозяин – это личность, эффективно использующая личностные, природные и
финансовые ресурсы, то есть как минимум не наносящая в процессе этого использования
ущерба своему здоровью и окружающей среде, а как максимум – улучшающая их состояние
и находящаяся в процессе этого использования в согласии с собой и окружающей средой.
Успешная экономическая социализация также предполагает креативность специалиста на его
рабочем месте.
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Шайдуллина Р.М. [8]. предлагает под экономической социализацией понимать не
только процесс постепенного усвоения человеком экономических требований общества, но и
одновременно процесс формирования экономически компетентной личности, способной к
эффективной экономической деятельности, позволяющей ей успешно интегрироваться в
динамичную рыночную среду. По мнению автора, актуальность проблемы экономической
социализации обусловлена тем, что общество в настоящее время предъявляет новые
требования к экономическому поведению молодых специалистов, которое в свою очередь
влияет на всю систему макроэкономических отношений. Социализация студенческой
молодежи, ее адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям становится
важнейшей задачей современного образования.
Формирование целей статьи. Основная цель исследования – изучить механизмы
формирования экономической компетенции у студентов технического вуза в свете
компетентностного подхода, актуализирующего политехнические (знание основ техники и
технологии, принципов функционирования и управления производством), социальноэкономические (знание основ экономики, предпринимательства и организационного
поведения), информационно-коммуникационные (знание основ информатики и
коммуникационных технологий) компетентности выпускников.
Изложение основного материала. Происходящие в мире процессы глобализации, а
также повсеместная виртуализация и цифровизация, в том числе и экономики (интернет
вещей, блокчейн, онлайн-банкинг, возможность работать удаленно и многое другое) привели
к необходимости постановки новых целей и задач перед институтами образования. Трудовая
сверхмобильность, о которой говорилось выше, способность организовать и управлять своим
бизнесом становятся не дополнительным, а одним из основных требований к выпускникам
высших учебных заведений.
Формирование инженерных компетенций сегодня неразрывно связано с
экономическим образованием, направленным на качественно новый уровень экономической
подготовки будущих инженеров. В свою очередь экономическое воспитание и
экономическое образование являются обязательными составляющими целенаправленного
процесса экономической социализации обучающихся. Именно в период обучения в высшем
учебном заведении происходит взросление и социальное созревание молодого специалиста,
что в дальнейшем будет способствовать его адаптации и самореализации в рыночной среде.
Применение новых подходов к экономической подготовке специалистов технического
профиля позволяет рассматривать экономическую социализацию студентов как процесс
усвоения молодыми людьми социально-экономического опыта (знаний, умений, ценностей);
формирование компетентной личности, способной не только к эффективной деятельности по
специальности, конкурентоспособной на рынке труда, но и обладающей экономически
значимыми качествами, мобильностью, с целью оптимального включения после окончания
вуза в систему социально-экономических отношений, их успешной адаптации к
изменяющимся
в
результате
научно-технического
прогресса
производственноэкономическим условиям и интеграции в динамичную рыночную среду [8].
Как профессиональные, так и экономические компетенции выпускников вузов
формируются в результате применения определенных образовательных технологий.
Внедрение новой организационной модели образовательного процесса в техническом вузе
приводит к необходимости использования прогрессивных педагогических технологий,
способствующих не просто освоению экономических знаний, но и формированию
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экономически социализированной личности. Экономическое образование как часть
образования современного инженера мы рассматриваем как личностно ориентированный вид
образовательной деятельности с целевой ориентацией на результаты экономической
социализации: формирование экономически грамотного специалиста с развитым
экономическим мышлением; становление личности с экономической направленностью и
экономическим поведением с учетом социальных, морально-этических установок,
выработанных
обществом;
формирование
профессионально
мобильного,
конкурентоспособного, компетентного специалиста, адаптированного к экономической
жизни общества. Следовательно, экономическая подготовка современного инженера будет
также рассматриваться нами как приобретение студентами в процессе обучения таких
новообразований, как экономические компетенции, под которыми мы понимаем системное
проявление экономических знаний, умений, личностных качеств, позволяющее эффективно
решать частные и общественные экономические проблемы [9].
В Карагандинском индустриальном университете (КарИУ) имеется положительный
опыт экономической подготовки бакалавров технических специальностей. Образовательные
программы предусматривают изучение элективных экономических дисциплин: «Экономика
и менеджмент», «Основы предпринимательства», «Организация и планирование
производства», «Бизнес-планирование», «Экономика труда», «Цифровая экономика», «ITпредпринимательство».
На базе кафедры «Экономика и бизнес» КарИУ функционирует Школа
предпринимательства, целью деятельности которой является содействие обучающимся в
формировании базовых знаний и навыков в области предпринимательства, развитии
предпринимательского мышления, успешном освоении основ предпринимательской
деятельности и ознакомлении с практикой предпринимательской деятельности в
инновационной экономике для дальнейшего их использования на основе передачи им знаний
и развития их компетенций в области предпринимательства. Школа обеспечивает создание
условий для развития деловых качеств и укрепления мотивации к самореализации в области
инновационных идей и их реализации в практической деятельности, стимулирование
познавательного интереса молодёжной аудитории к предпринимательской деятельности,
возможностям создания и развития собственного бизнеса. Одной из основных задач Школы
является
создание условий для целенаправленного построения эффективной
образовательной и профессиональной траектории для студентов, имеющих склонность к
самореализации в предпринимательской деятельности. Совместно с кафедрами КарИУ
проводится обучение студентов основам экономической и финансовой грамотности,
организации
предпринимательской
деятельности,
основам
инновационного
предпринимательства; консультирование в области коммерциализации результатов научноисследовательской, научно-образовательной и инновационной деятельности. На базе Школы
разрабатываются и проводятся обучающие курсы, мастер-классы, интерактивные курсы,
тренинги по ключевым темам развития предпринимательства.
Одним из крупномасштабных проектов, реализуемых Школой во исполнение
постановления Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 «Об
утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи» стало обучение студентов
Основам предпринимательства. Курс «Основы предпринимательской деятельности» введен
по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в виде факультативных
занятий. Целью изучения предмета является получение обучающимися базовых знаний
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основ предпринимательской деятельности, умения практически применять полученные
знания; привитие ответственности за свой выбор и формирование мышления
предпринимательского склада, активной жизненной позиции; создание практической базы
навыков для будущей самостоятельной деятельности в современных рыночных условиях.
Учебная программа данного курса в объёме 36 академических часов предусматривает
изучение в практической форме – психологии бизнес-мышления, получение навыков выбора
бизнес-идеи, бизнес-модели и планирования основной бизнес-деятельности, изучение
навыков маркетинга и работы с целевой аудиторией бизнеса, стратегий продаж и управления
бизнес-ресурсами, финансовых моделей и методов привлечения инвестиций, а также основ
налоговой и юридической грамотности и ответственности предпринимателей. В основе
Программы лежит практико-ориентированный подход, который подразумевает
самостоятельную работу студентов над собственными стартап-проектами на протяжении
всего изучения курса. Также в программе используется метод кейсов, который наглядно
демонстрирует применение полученных знаний на примерах действующих казахстанских и
международных компаний, а также принцип геймификации, позволяющий студентам
закреплять полученные знания в процессе участия в бизнес-играх.
Изучение курса «Основы предпринимательства» дает возможность обучающимся
ознакомиться с основными теоретическими аспектами ведения предпринимательской
деятельности, овладеть первичными практическими навыками для создания собственного
бизнеса и в последующем при изучении профессиональных дисциплин использовать
полученные знания и навыки для разработки бизнес-планов, создания собственного стартапа
с нуля, участия в научных исследованиях и конкурсах-выставках изобретений, подготовки
технико-экономического обоснования проектных решений.
В ходе изучения этого курса формируются базовые и профессиональные компетенции,
т.е. способность решать совокупность профессиональных задач на основе интегрированных
задач, умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также проводить самостоятельно маркетинговые
исследования и применять технику продаж по привлечению и удержанию клиентов, понять
сущность операционной деятельности; составление бизнес-моделей и бизнес-плана;
правовые основы бизнеса; жизненно-важные навыки необходимые для реализации идей;
применение электронных услуг, сущность и значение масштабирования бизнесаи
ответственности предпринимательства.
Выводы. Выделим ключевые моменты, о которых было сказано выше. Во‑первых,
изменения в жизни общества в XXI веке заставили существенно измениться и сам процесс
социально-экономической социализации выпускников, и институты, в рамках которых
данный процесс осуществляется. Во‑вторых, с углублением процессов глобализации и
появлением мирового трудового рынка, трудовая сверхмобильность стала не просто нормой,
а требованием, применяемым для оценки профессиональной пригодности выпускников
наравне с традиционной оценкой их профессиональных навыков. В‑третьих, объективные
минусы либеральной модели развития общества поставили новые цели и задачи перед
институтом высшего образования, привели к необходимости расширения спектра навыков,
знаний и компетенций, приобретаемых студентами в процессе обучения. В‑четвертых,
выпускник вуза сегодня рассматривается скорее не как личность, а как набор неких
профессиональных характеристик и качеств, как некий «товар», с применением всех
атрибутов оценки качества продукта, в том числе его конкурентоспособности. В‑пятых,
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процесс социально-экономической социализации сегодня осуществляется в том числе
посредством самостоятельного обучения, в рамках периодической занятости и с активным
применением средств массовой коммуникации, что напрямую связано со все большей
интеграцией экономики в виртуальное пространство. Можно сделать вывод, что
основополагающей задачей, решаемой высшей технической школой, является подготовка
экономически социализированного специалиста, обладающего определенным уровнем
экономической компетентности в избранном профессиональном поле деятельности,
способного эффективно действовать в рыночной экономике, готового к преобразованию
производства, к изменениям в социально-экономических условиях.
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Statement of the problem. The transition of humanity to the post-industrial stage means the
society’s transition to a regime of constant dynamic instability. It radically changes both the sphere
of economy as a whole and sphere of the individual’s professional activity, constituting
fundamentally new targets for the education system alongside. Historically, under industrialism,
education produced “diligent and obedient employees who perform predictable tasks. In a modern
world other problems should be solved. To live in an unstable world means solving endless totality
of unfamiliar tasks against numerous fuzzy and dramatically changing goals and circumstances” [1,
p. 28-29]. The given moment makes actual the need for rational socio-cultural and institutional
solutions aimed at modernizing higher education as a social institution, which should ensure the
progressive sustainable development of mankind.
In a postindustrial society, a need for a great variety of specialists who possess both
professional and cultural competencies is sharply increasing. Such specialists should constantly
receive and master new knowledge and technologies, they should be competent to make
independent and responsible decisions in business, professional sphere or everyday life. That’s why
in a modern world higher education is responsible for the professional formation and development
of an individual’s personality through specialized vocational training and education. It results in
obtaining a specialty and qualification, mastery of professional activity needed for the individual’s
engagement in socially useful work due to his needs, interests and abilities.
The point is that under fundamentally new historical conditions almost “all basic social
functions of the institution of education, as they developed in the era of classical modernity, are
exposed to erosion in one way or another today that does not allow the institution to fully fulfill its
purpose” [2, p. 99]. Moreover, the lag of the institution of education behind the social dynamics
accompanied by the divergence of transmitted social senses and value meanings with the developed
social structure of the post-industrial society makes its dysfunctional potential vivid in a modern
society as a whole. Therefore, from the viewpoint of its tasks, the given aspect actualizes the
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importance of quality of the national higher education and parameters of fulfilling the whole totality
of social functions.
In modern conditions, the problem of social efficiency of the national system of higher
education is relevant for several reasons.
First, globalization of economic relations has changed the institutional and sociocultural
context of the higher education system, i.e. economic, social, political and legal conditions for the
individual’s professional socialization. Under globalization there is a radically increased impact of
market on the structure, functions and content of a modern education system. In the modern world it
has resulted in making professional education an integral component of rational market relations.
Therefore, higher professional education was made a subject of commercial transactions and began
considered from the viewpoint of economic efficiency, expediency and investment attractiveness.
Here spoken about are both determining the development of the relevant industries, services and
agriculture, and personal investment in human capital. Correspondingly, the logic of market
relations of various actors determined imparting a dynamic, contradictory and opportunistic
character to the process of production, distribution and consumption of specialized knowledge,
making the latter dependent on various social processes in many parameters.
Second, modern market economy makes increased demands of quality of labor force,
employees’ educational, professional and qualification level. It requires their constant social and
professional mobility, considered as criteria for individual competitiveness. In modern conditions,
formation of human capital, development of human resources and training of qualified personnel
are key tasks for the national economy to ensure a sustainable development of the Belarusian
society and increased level of the nation’s competitiveness on a global scale. The given aspect
actualizes the importance of human capital as a complex of an individual’s knowledge, skills and
abilities that contribute to the growth of his productive power as a factor in the economic
development of society and state. It is no coincidence that in the global world “preservation and
development of higher education is largely associated with preservation and development of its
human capital” [3, p. 506]. Accordingly, economic costs of training and educating an individual,
and development of his qualities such as talent, creativity and initiative, turn into a highly profitable
investment. So, the focus is made on two important areas: requirements for the organization of the
educational process, activities of the teaching staff, effectiveness of university administration, in
particular, and quality and parameters of functioning of the national system of higher professional
education, in general. In Belarus, it is the given system that largely ensures the growth of volume
and quality of human capital in society. It contributes to the individual’s obtaining the knowledge
accumulated by the society, acquiring new knowledge, its producing and practical application, and
developing competencies.
Third, the logic, principles and mechanisms of development of the higher education system,
its performance of the corresponding functions in the society are socially conditioned and culturally
determined. It actualizes study of the problems of social processes’ impact on the institution of
higher education in two aspects: development of requirements for the parameters and quality of
professional training of specialists, and assessing the prestige of certain professional and status
positions in the social sphere, labor market, politics and economy. For instance, an urgent problem
for a modern Belarusian society is a persistent disbalance between the needs of the national labor
market for workers and specialists with vocational and secondary specialized education and a
simultaneous overproduction of personnel with higher education of the socio-humanitarian profile
(economists, lawyers, journalists, designers, sociologists, marketers etc.). But the national economy
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cannot absorb the existing volumes of the latters, since the republican labor market is not
sufficiently developed and initially it does not encompass enough jobs for specialists in this profile.
In general, educational needs of the Belarusian applicants, their views about the prestige of certain
status positions and their resource provision in a modern Belarusian society determine a certain
dysfunctionality of the mechanisms of interaction between the system of higher education and labor
market. At the same time, certain inertia of the educational system and rigidity of social attitudes of
the teaching staff turn an easy and inexpensive solution to a problem.
Fourth, the social context of the existence of the post-Soviet society is social transformation
that entails a significant change in its entire institutional infrastructure, including education. After
all, “the educational system is extremely sensitive to changes in the social environment in a rapidly
changing world, so it cannot but change with the advent of new experience, new technologies, with
changing the needs of society and an individual. It concerns not only the content of the transmitted
knowledge and skills, but also the educational process itself and the education system as a whole”
[4, p. 106]. Correspondingly, long-term transformational processes have led to a number of negative
trends in the higher education system. Among them are commercialization of higher professional
education, changed mission of education when the task of ensuring its economic efficiency prevails
over the task of its social return, narrowed space of university autonomy, lagging of the educational
process behind the dynamics of scientific and technological progress, loss of monopoly by
universities on the scientific provision and staffing for production and public administration,
increased average age of the teaching staff etc. In general, these trends entail a steadfast
transformation of a classical university based on Ancient rationalism and humanistic ideals of the
Enlightenment, into a business system of higher professional education. Such a system applies the
principles of economic efficiency measured in the categories of profit, budget growth, optimization
of costs and revenues, and employees’ productivity [5, p. 67-68]. But it is far from the best effect
when higher education performs its social functions as the most important socialization institution
in a modern society.
Analysis of recent research and publications. In social and humanitarian knowledge the
issues of content and dynamics of the functions of higher education are discussed in works of such
researchers as E. Durkheim, R. Merton, K. Mannheim, P. Bourdieu, B. Readings, I.S. Bolotin,
A.A. Verbitsky, G.E. Zborovsky, G.M. Dzhamaludinov, V.A. Ivanova, V.A. Klimenko,
S.G. Kordonsky, V.T. Lisovsky, A.M. Osipov, V.A. Simkhovich, G.F. Ushamirskaya,
S.A. Sharonov, F.E. Sheregi etc. In general, social functions of the given institution at the societal
level actualize a set of tasks for reproducing certain social relations and a corresponding model of
social structure. Here the following functions can be distinguished: vocational and educational
(training of employees of various categories), selective (personnel and professional selection),
innovative (generating new knowledge), socio-constructive (creating new social communities and
institutions), development of human capital (developing a system of competencies, necessary to
ensure social dynamics). At the personal level one can distinguish such functions as those of
socialization (an individual’s introduction into various spheres of life), adaptation (adaptation to the
social practices existing in society) and formation of social competence (formation of
communication skills), alongside with sociocultural (an individual’s interiorization of the meanings
and senses of the dominant culture) and instrumental (formation of socially significant skills and
abilities).
In the light of the globalization processes that entail transformation of both the institutional
grounds of education and its long-term target and value priorities, of interest is the problem of how
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the country’s population assesses the fulfillment of social functions of the national system of higher
education. The assessment should be made about identification of social problems and trends in
education profiles, and development of recommendations for state bodies to optimize the state
youth policy and state educational policy in short- and medium-term perspectives.
The methodology of sociological analysis of the national system of higher education should
be grounded on a system-based approach that implies understanding higher professional education
as a subsystem of society with its certain characteristics, structure, functions, patterns and stages of
development. In a broad sense, higher education is defined as a system of educational relations,
norms and institutions of the society designed to ensure a continuous process of professional
socialization of individuals for the labor market, maintenance of social stratification and social
mobility in the society. In a narrow sense, it is defined as a level of education oriented to develop
the student’s personality spiritually, morally and physically, ensure his professional development,
specialized theoretical and practical training that ends up with certifying the appropriate
qualification characteristics to the graduate.
Purpose of the article. In general, the whole complex of heterogeneous factors and trends
that determine development of the national system of higher professional education and lay the
trends in development of the Belarusian labor market actualizes a sociological study of social
efficiency of the given system’s functioning in the context of socio-economic transformations. The
research of this kind objectively implies solution of the following theoretical and applied problems:
study of the main theoretical and methodological approaches to learning the social functions of
higher professional education in native and Western sociology; study of socio-economic and
demographic aspects of functioning of the national system of higher professional education;
determination of the current state of the system in the context of quality of its social functions’
realization in the profiles of education; identifying of its social dysfunctions and correspondingly,
main directions to improve efficiency of its functioning. A sociological study of how a modern
higher education performs its social functions, as well as of how these functions are developing
under the impact of the transformational processes, seems to be of interest from both theoretical and
applied points of view.
Presentation of the research main material. Higher education as a social institution performs
a number of specific functions which play an important role in reproducing the system of social
relations and act as most stable directions of its impact on the main spheres of social development –
economy, labor market, social sphere etc. In the context of the system-based approach, the social
functions of the system of higher professional education are manifested in a specific way as far as
social subjects of different levels – society, groups, individuals – are mentioned. From the
viewpoint of G.M. Dzhamaludinov, professional training of a specialist, added with his acquiring of
a certain level of culture, serves the main content of the given impact, and a professionally
socialized individual’s conflict-free inclusion in various spheres of society serves the goal [6]. It
makes the grounds for constructing a functional matrix that enables to describe functioning of the
higher education system at the societal level in dynamics; in the matrix the lines show external and
internal functions, and columns – manifest and latent functions (table 1).
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Matrix of social functions of higher education
Manifest
functions

Latent
functions

Source: own development

•
•
•
•
•
•
•

External functions
communicative
regulatory
economic
stratification
socialization
social structuring
redistributive

•
•
•
•

Table 1

Internal functions
organizational
productive
developing
educational

• stigmatization
• making a group of equals

It is clear that external functions are the ones which connect the system of higher
professional education with еру other social institutions and society as a whole, and internal
functions are those ones which ensure the purpose of the social institution of higher education as a
subsystem of society. The distinction is proved by their theoretical interpretation (table 2).

Table 2
Social functions of the system of higher education and their theoretical interpretation
№

Function

Interpretation

1

External manifest functions of the system of higher professional education

1.1

socialization

2

means transferring to new generations the approved social norms and
cultural values associated with the development of professional social
roles and statuses at a certain stage of personality formation (the stage
of transition of primary socialization to secondary).
communicative
defined as transmitting and processing the information based on
scientific knowledge.
regulatory
consists in the activity of the vocational education system as part of the
system of social control over the behavior of individuals which is
ensured by coordination of the educational process and social relations
that develop in it on the basis of the values adopted in the given
system, formal and informal norms and sanctions, as well as ways to
achieve order and compromise.
economic
associated with the development of human resources for various
sectors of production which directly determine their economic
efficiency.
stratification
defined as ensuring social hierarchy in the society based on the
appropriate level of education acquired by individuals seen as a
potential channel for their upward vertical social mobility, as well as a
way of social selection in individuals’ professional training.
innovative
associated with realizing the potential of the educational system to
create new theoretical knowledge or practical means significant for
improving the activities of both the system itself and other social
institutions, organizations and particular individuals.
Internal manifest functions of the system of higher professional education

2.1

organizational

2.2

productive

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

defined as a set of actions oriented to create and ensure functioning and
development of organizations in the educational sphere, establish and
order the relations of individuals in the educational process and
administering of educational institutions.
contributes to creating intellectual products (a set of knowledge,
understanding, skills, results of research-scientific and technical83
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3

inventive and other creative activities of students and teachers) as a
result of an organized educational process.
developing
develops students and teaching staff’s personal competencies and
abilities in the course of study programs.
educational
provides a set of impacts in the “teacher – student” system directed to
transfer socio-cultural codes to new generations.
External latent functions of the system of higher professional education

3.1

social structuring

2.3
2.4

4

means distinguishing a social stratum of intelligentsia associated with
serving the institution of education and selecting a social group of
young learners who have acquired properties of self-organization.
redistributive
means financing of the educational system (at the expense of budget
funds, personal funds of citizens etc.).
Internal latent functions of the system of higher professional education

4.1

stigmatization

3.2

4.2

defined as distinguishing (verbal and non-verbal, formal and informal)
on the basis of the student’s success in studies, teacher at work, as well
as other characteristics of their personality.
making a group of means making groups of peers acquiring general group features (inequals
group favoritism, separation from the environment according to the
model “friend or foe” etc.), wherein an inadvertent formation of new
social needs of the young takes place.

Source: own development

In the structural aspect, the Belarusian system of higher education embraces a totality of
state and private institutions that suggest study programs of higher education (classical and
specialized universities and institutes, higher colleges).
The National Statistical Committee of the Republic of Belarus provides the following
information (the beginning of each academic year is the point to fix the number of institutions of
general secondary, vocational, secondary specialized and higher education, and number of students
in them) that in general characterize the development of the Belarusian system of professional
education over the 18-year period (table 3 [7, pp. 91-93]).
Table 3

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Key indications of education

Number of vocational
education institutions

248

241

240

235

233

232

229

229

226

219

213

206

196

182

180

Students in them, thousand
people

137,
7

114,
6

114,
4

105,
1

99,0

105,
7

106,
0

98,
6

79,
9

74,
6

72,
8

72,
2

70,
3

66,
9

65,
7

Number of institutions of
secondary specialized
education

156

204

205

204

206

211

214

220

225

231

231

231

230

226

226

Students in them, thousands
of people

150,
3

154,
1

152,
5

155,
0

157,
3

166,
6

167,
6

162
,9

152
,2

138
,4

129
,0

121
,3

117
,8

114
,1

113
,3

Students per 10,000 people
of population

151

160

159

162

165

175

177

172

161

146

136

128

124

120

120

84
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Students admitted to
institutions of secondary
specialized education,
thousand people

54,0

50,9

48,8

51,8

53,9

58,7

54,9

51,
9

48,
2

43,
8

40,
9

38,
9

38,
9

38,
3

38,
4

Specialists finished
institutions of secondary
specialized education,
thousand people

43,8

49,3

44,3

43,1

44,0

42,5

45,3

46,
2

48,
7

47,
7

41,
4

39,
0

36,
3

36,
4

33,
8

Specialists per 10,000 people
employed in the economy

99

112

99

95

95

91

97

99

106

104

91

87

82

84

78

Number of institutions of
higher learning

57

55

55

53

53

53

55

55

54

54

54

52

51

51

51

Students in them, thousand
people

281,
7

383,
0

396,
9

413,
7

420,
7

430,
4

442,
9

445
,6

428
,4

395
,3

362
,9

336
,4

313
,2

284
,3

268
,1

Students and undergraduates
per
10,000 people of population
Students admitted to
institutions of higher
learning, thousand people

283

398

414

433

442

453

472

476

459

425

392

365

342

315

298

68,4

90,5

86,6

95,4

91,5

97,8

100,
5

96,
0

88,
1

68,
7

63,
4

63,
1

62,
7

61,
8

58,
9

38,7

53,6

61,4

66,9

68,8

74,0

73,3

75,
8

84,
6

82,
7

81,
1

78,
0

74,
6

81,
0

64,
9

87

122

137

148

149

159

161

168

190

188

187

183

181

200

165

Specialists with diploma of
higher
education graduated from
institutions
higher education, thousand
people
Specialists per
10,000 people of population

Source: Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2019
To identify and assess the factors that determine the development trends of the Belarusian
system of higher education, a SWOT analysis was used. The known methodology and logic of
SWOT analysis suggests dividing the factors that describe the object of research into four
categories: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Strengths and Weaknesses are factors of
internal environment of the object under study, and Opportunities and Threats are factors of
external environment. Statistical, informational and analytical materials on development of the
Belarusian higher education system over a twenty-year period constituted an empiric base for a pilot
research. They were selected for a non-representative sample according to the corresponding
thesaurus. The results of the SWOT analysis, i.e. generalized assessment of how the country’s
higher education fulfills its social functions, as well as of their dynamics under the influence of
transformation processes, are suggested in table 4.
Table 4
Assessment of fulfillment of social functions by the Belarusian system of higher education
STRENGTHS
High general level of professional training of
the teaching staff working for higher education
institutions.
Sufficient number of study programs focused
on training specialists in high-tech sectors of the
national economy (IT, biotechnology,
nanotechnology, pharmacology, etc.).

WEAKNESSES
Reduced number of students both in absolute
terms and per 10,000 people of the population
entailed by negative demographic processes.
Low level of provision of higher education
institutions with licensed software.
Low level of social prestige of teaching work
and teaching activities.
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High competitiveness of specialists with
higher technical education in the labor market,
demand for their professional competencies and
sufficiency of their qualifications to perform
certain types of work.
Implementation of the entrepreneurial
university model in educational practice that
determines intensification of the innovative
function of the country’s higher education.

OPPORTUNITIES
Developed infrastructure of the higher education
system providing high-quality training of
specialists in a wide range of specialties and
specializations.
Sufficiently high level of provision of institutions
of higher education with modern computer
technologies.
Necessity of long-term professional training of a
certain type of specialists (physicians, nuclear
power engineers etc.) with theoretical aspects of
training attended by the applied ones.
Significantly increased number of specialists with
higher education per 10,000 thousand people of
the population employed in the national economy
that determines the demand for their training in
higher education institutions.
A significant proportion of students and
undergraduates of the profile “Communications.
Law. Economy. Management. Economy and
Organization of Production” that creates the
grounds for the intensive development of the
service sector in the national economy.

Weak relationship between the needs of the
national economy and training of specialists with
higher education who possess the required
qualifications.
Low academic mobility of students and
teaching staff.
Low growth rates of the number of foreign
students studying in Belarusian higher education
institutions.
Incomplete structural reforms needed for
Belarus’ full integration into the European higher
education area.
Incomplete creation of the National
Qualifications Framework as a set of mechanisms
for legal and institutional regulation of the labor
market’s demand for workers’ qualifications and
education system’s supply of qualifications.
THREATS
Aging of the teaching staff with simultaneous
decreased rates of its reproduction through
postgraduate education.
Actual absence of academic autonomy of higher
educational institutions and non-inclusive
participation of their employees and students in
their functioning.
Insufficient level of students’ professional training
in private higher education institutions.
Decreased number of young people in the structure
of modern Belarusian society that entails a trend to
decreased number of applicants in the mediumand long-term perspective.
Growing struggle for applicants in the global
educational market that creates serious challenges
for the national system of higher education.

Source: own development

The results of the SWOT analysis show that one of the most significant trends which is of
interest for a sociological study of the parameters of social efficiency of the Belarusian system of
higher education, is a significantly increased number of specialists with higher education employed
in the national economy observed recently over the entire post-Soviet period of the country’s
development. It actualizes the issue of human capital parameters and logic of its formation by the
national system of higher education.
On the one hand, in the context of global trends, the quantitative growth of specialists with
higher professional education in the country can be considered as actualization of the lifelong
education model by the Belarusian society. The given model eliminates the rigid framework of the
traditional individual biography with formalized transitions between the stage of education and
stage of employment and implies practical ensuring of horizontal and vertical integration of
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education. By its logic, vertical integration is considered as an opportunity for an individual to join
the formal educational system at any stage of his life, and horizontal one – as education covering a
totality of formal and informal areas of social life. Correspondingly, the logic of the given model
presupposes a constant renewal of knowledge and skills needed by workers in their professional
activities, a constant increase of their educational level and increase of the level of individual
qualification. No doubt that it is the institutions of higher education that can most effectively adapt
their study programs to the needs in professional training of various categories of the population
which are interested to develop a professional profile competitive in the labor market.
On the other hand, the post-Soviet society is characterized by transformation of the
educational system into a powerful differentiating factor that enhances social differences between
representatives of different groups in terms of vertical social mobility. As a result, consumers of
educational services focus their attention on the formal and symbolic component of higher
education they receive (university status and specialty prestige), not on its curriculum component
(qualification and professional skills) that leads to a higher demand for highly prestigious
specialties with a simultaneous reducing demand for other specialties (for instance, of veterinary,
pedagogical or agricultural profile).
Conclusions. Thus, the theoretical conceptualization and sociological explication of the
social functions of higher professional education enable to identify and describe the parameters of
the national system’s functioning at the societal level in dynamics which under conditions of
transformational processes in the Republic of Belarus is associated with two interrelated things: a
totality of transformational processes taking place at all levels in the institution of higher education,
and the individuals’ changing social needs and expectations about the higher educational system
and labor market.
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