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СЛОВО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 

 

Черговий номер журналу «Подільський науковий вісник» присвячено 

матеріалам міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові та економічні 

аспекти підприємництва». 

Із гордістю зауважимо, що конференція з кожним роком стає все 

популярнішою, як серед українських учасників, так і серед колег з-за кордону. Тому 

на третій рік проведення вона набула статусу міжнародної.  

Всього у конференції взяло участь 118 учасників, серед яких були науковці з 5-

ти країн світу: України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки 

Казахстан, Чеської Республіки. 

Приємно відзначити, що хоча конференція і відбулась на базі Вінницького 

інституту Університету «Україна», менше третини учасників була з цього 

навчального закладу. Активною була участь у конференції закордонних навчальних 

закладів та організацій, зокрема: Академія управління при Президентові Республіки 

Білорусь; Білоруський державний економічний університет; Вища школа економіки у 

Празі (Чеська Республіка); Гродненський державний медичний університет 

(Республіка Білорусь); Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем 

Півночі Комі НЦ УрО РАН (Російська Федерація); Карагандинський державний 

індустріальний університет (Республіка Казахстан); Комі республіканська академія 

державної служби (Російська Федерація); Північно-осетинський державний 

університет ім. К.Л. Хетагурова (Російська Федерація); Поліський державний 

університет (Республіка Білорусь); Академія права та управління (Російська 

Федерація). 

Ще ширшим було коло учасників з України, так були представлені такі заклади 

вищої освіти: Вінницький інститут Університету «Україна»; Вінницький коледж 

НУХТ; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Інститут права та 

суспільних відносин Університету «Україна»; Вінницька академія неперервної освіти; 

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень Національної академії 

наук України; Національний фармацевтичний університет; Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля; Університет державної фіскальної служби 

України; Хмельницький національний університет; Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили.  
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Спектр представлених матеріалів відповідав роботі основних секцій: економіка 

та економічна теорія; управління та адміністрування; міжнародні економічні 

відносини; правові аспекти підприємництва; сучасні виклики педагогічної науки. 

Найпопулярнішою виявилась секція «Економіка та економічна теорія», в процесі 

роботи якої було виголошено 29 доповідей учасників.  

Дозвольте щиро подякувати, від імені організаційного комітету конференції та 

редакційної колегії журналу, всім учасникам, побажати вам проривних ідей, 

неочікуваних досягнень та справжнього задоволення від роботи.  

До скорої зустрічі на теренах української науки!  

 

Заступник головного редактора 

(економічний напрямок), 

кандидат економічних наук, доцент, 

експерт Громадської ради МОН 

 

Швед В.В. 
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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

 

Балахонова О.В., д.е.н., доцент, професор 

кафедри економіки та менеджменту, 

Вінницький інститут Університету «Україна»; 

Веретельник В.П., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHOD OF ANALYSIS OF SUPPLIES OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті визначено мету, завдання та предмет аналізу запасів 

підприємства. Наведено основні блоки методики аналізу запасів підприємства. 

Розглянуто: об’єкти аналізу запасів, суб’єкти аналізу запасів, систему показників 

ефективності управління запасами, джерела інформації для проведення аналізу 

запасів, методи обробки економічної інформації аналізу запасів. Узагальнена 

фактографічна інформація, що використовується у процесі аналізу запасів на 

підприємстві.  

Ключові слова: запаси, нормування запасів, використання запасів. 

 

Abstract. In the article sweep certainly, task and article of analysis of supplies of 

enterprise. The basic blocks of method of analysis of supplies of enterprise are resulted. It is 

considered: objects of analysis of supplies, subjects of analysis of supplies, system of 

indexes of efficiency of control of inventories, information generator, for conducting of 

analysis of supplies, methods of treatment of economic information of analysis of supplies. 

Faktografichna information which is utillized in the process of analysis of supplies on an 

enterprise is generalized. 

Keywords: supplies, settings of norms of supplies, use of supplies. 

 

Постановка проблеми. Завдання сучасної економічної науки полягає в тому, 

щоб розробити такий механізм, який дозволяв би мати підприємству запаси за 

величиною не надмірні, а достатні для того, щоб його діяльність здійснювалась 

безперервно. Відсутність такого механізму означає, що запаси на підприємствах є або 

надмірними, або недостатніми. І в тому, і в іншому випадку знижується ефективність 

діяльності підприємства. 

Часто в основу політики управління запасами в українських підприємствах 

покладено вимоги щодо розмірів запасів, які б забезпечували своєчасне виконання 

замовлення споживача-контрагента, ігноруючи таку складову оптимальності запасів 

як аналіз втрат (втрачених вигод) від утримання надмірних запасів або відмови від 
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них взагалі. 

Проте, середовище для таких вітчизняних підприємств із великими партіями 

запасів і високими витратами починає змінюватися. Конкуренція примушує їх 

вишукувати резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств і виробленої 

продукції, диверсифікації продуктів з одночасним зниженням сукупних поточних 

витрат. Здійснення ефективного управління запасами – один із найменш витратних 

для підприємства, але кропіткий й інтелектуальномісткий напрям досягнення 

конкурентних переваг на ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У досліджені питань теорії та 

методології фінансового управління запасами підприємств вагомий внесок зробили 

вітчизняні та зарубіжні науковці: В.Д. Андреев, М.Т. Білуха, О.С. Бородін, 

Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, 

Н.І. Дорош, В.П. Дудко, Г.П. Журавель, В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, 

Г.Г. Кирейцев, М.Н. Крейніна, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, В.В. Мова, 

Л.В. Нападовська, В.О. Озаран, Ю.І. Осадчий, М.С. Пушкар, О.Ю. Редько, 

В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, В.К. Савчук, В.В. Скобара, В.В. Сопко, 

Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет, Д. Стоун та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є узагальнення методики 

аналізу запасів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Запаси підприємства за 

економічною роллю у процесі суспільного відтворення продукту належать до складу 

оборотних активів, які безупинно здійснюють кругообіг за трьома стадіями. Так, на 

стадії обертання суспільного продукту оборотні активи із грошової форми переходять 

у запаси. На стадії виробничо-торгівельної діяльності запаси перетворюються у 

продукцію (товари, роботи, послуги). На стадії реалізації продукція (товарів, роботи, 

послуг) переходять у гроші, які знову використовуються для відновлення запасів. 

Саме тому, важливим фактором управління процесами формування і 

використання запасів на підприємствах є виконання аналізу ефективності 

використання запасів.  

Метою аналізу запасів є підтвердження та оцінка достовірності, своєчасності та 

повноти відображення інформації в первинних та зведених документах, в облікових 

регістрах стосовно руху запасів підприємства, правильності ведення обліку 

розрахунків та достовірності відображення залишків у звітності господарюючого 

суб’єкта, а також їх відповідності прийнятій обліковій політиці підприємства, 

національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. 

Предметом аналізу запасів являються господарські процеси та операції, 

пов’язані з формуванням та використання на підприємстві запасів, а також відносини, 

що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. 

Завданням аналізу є забезпечення активного впливу на усунення перешкод для 

кругообігу оборотних активів, сприяння раціональному їх використанню та 

збереженню на всіх стадіях відтворення. Виходячи з цього визначають об’єкти, 

джерела інформації, методичні прийоми аналізу, узагальнення та реалізація його 
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результатів, а також надання рекомендацій щодо подолання перешкод операціям з 

запасами.  

Організаційно-інформаційна модель аналізу запасів являє собою спосіб 

формалізації та складається з наступних блоків (рис. 1). 

Рис. 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу запасів 

 

І блок – об’єкти аналізу запасів: 

 науково-технічний рівень підприємства; 

 функції управління (організація, регулювання роботи, облік та контроль на 

підприємстві); 

 елементи облікової політики (форми бланків документів, регістрів обліку, 

звітності; порядок укладання договору про повну матеріальну відповідальність; 

порядок проведення інвентаризації запасів); 

 операції з обліку запасів; 

 записи в регістрах обліку та звітності; 

 інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які 

знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, аудиторських 

висновках, постановах правоохоронних органів тощо; 

 фактори, які впливають на ефективність використання запасів. 

ІІ блок – суб’єкти аналізу запасів: 

 власники підприємства; 

 адміністрація; 

Основні блоки організаційно-інформаційної моделі аналізу запасів 

підприємства 

І блок – об’єкти аналізу запасів 

ІІ блок – суб’єкти аналізу запасів 

ІІІ блок – система показників ефективності управління 

запасами 

 

 
ІV блок – джерела інформації для проведення аналізу 

запасів 

 

V блок – методи обробки економічної інформації аналізу 

запасів 

 

 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

11 

 працівники функціональних служб. 

ІІІ блок – система показників ефективності управління запасами: 

1) абсолютні: 

 вартісні: вартість запасів (за ідентифікованою собівартістю, 

середньозваженою та собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО), 

нормативних затрат та за ціною продажу), сума дебіторської заборгованості та 

резерву сумнівних боргів, абсолютне відхилення показників; 

2) відносні: 

 показники структури: питома вага запасів в загальній сумі оборотних активів;  

 відносне відхилення показників: показників темпів приросту запасів; 

оборотність запасів; 

 показники ефективності: рентабельність запасів. 

ІV блок – джерела інформації для проведення аналізу запасів: 

 законодавчі акти; 

 нормативно-планова інформація: бізнес-план, критичні значення 

коефіцієнтів, типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних 

цінностей; 

 організаційно-розпорядча документація: наказ на проведення інвентаризації 

запасів, розпорядження на внутрішнє переміщення запасів. 

V блок – методи обробки економічної інформації аналізу формування і 

використання виробничих запасів підприємств: 

1) органолептичні методи: 

 інвентаризація; 

 суцільні та вибіркові спостереження; 

2) документальні методи: 

 нормативно-правове регулювання; 

 дослідження документів; 

 документалістики. 

Слід зазначити, що здійснення аналізу запасів на підприємстві вивчаються 

документи, за допомогою яких відтворюється ланцюг господарських фактів операцій 

з запасами. Суцільна та безперервна реєстрація в документах даних про всі 

господарські операції, що здійснюються є важливим засобом аналізу запасів 

підприємства. Ось чому в системі управління запасами суттєва роль належить 

фінансовому аналізу, оскільки саме він забезпечує безперервний контроль за 

господарськими процесами на підприємстві.  

Дослідження організаційно-інформаційної моделі аналізу запасів підприємств 

дозволило виділити поряд з нормативно-законодавчою інформацією велику кількість 

фактографічної інформації:  

 облікову інформація – первинні документи, що стосуються окремо кожного її 

елементу, записи в бухгалтерських регістрах, фінансова та податкова звітність; 

 інформація третіх осіб; 
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 результати зовнішнього і внутрішнього контролю тощо.  

Інформаційне забезпечення аналізу формування і використання запасів 

включає:  

 Наказ про облікову політику; 

 первинні документи з обліку оборотних активів; 

 облікові регістри, що використовуються для відображення господарських 

операцій з обліку запасів; 

 акти та довідки попередніх ревізій, аудиту, висновки та інша документація, 

що узагальнює результати контролю; 

 Головна книга; 

 фінансова звітність; 

 інформація з діловодства про проведення ревізій та інвентаризацій; 

 висновки спеціалістів щодо якості та придатності запасів, доцільності їх 

придбання, списання. 

У примітках до фінансової звітності наводиться наступна інформація про 

запаси: 

 вартість запасів підприємства на кінець року за видами; 

 збільшення чистої вартості реалізації запасів або їх уцінка; 

 перелік дебіторів, а також суми довгострокової заборгованості; 

 перелік дебіторів, а також суми дебіторської заборгованості пов’язаних 

сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості; 

 метод визначення величини резерву сумнівних боргів; 

 сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі їх 

класифікації за строками непогашення. 

Висновки. Методичним забезпеченням реалізації результатів аналізу запасів 

виступає: 

 узагальнення результатів аналізу; 

 оцінка упущених можливостей; 

 оцінка резервів ефективного використання запасів; 

 вибір оптимального варіанту рекомендацій керівництву для прийняття ним 

стратегічних управлінських рішень з метою прискорення їх обертання.  

Таким чином, якісно розроблена організаційно-інформаційна модель аналізу 

запасів підприємств підвищить ефективність аналізу, дасть можливість зібрати всі 

необхідні дані щодо операцій з запасами та прийняти своєчасні професійні рішення за 

результатами її проведення.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ECONOMIC ESSENCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

Анотація. У статті досліджено зовнішньоекономічні зв’язки в діяльності 

підприємств. Охарактеризована вагомість ролі зовнішньоекономічної діяльності як 

інституціональної форми функціонування сфери підприємницької діяльності. 

Досліджено визначення терміну «зовнішньоекономічна діяльність» вітчизняними і 

зарубіжними вченими-економістами. Запропоновано уточнене визначення терміну 

«зовнішньоекономічна діяльність». 
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Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, економічна політика, 

зовнішньоекономічна діяльність. 

 

Abstract. In the article external economic copulas are investigational in activity of 

enterprises. Described ponderability of role of foreign economic activity as an institutional 

form of functioning of sphere of entrepreneurial activity. Determination of term is 

investigational «foreign economic activity» by home and foreign scientists-economists. The 

specified determination of term is offered «foreign economic activity». 

Keywords: external economic policy, economic policy, foreign economic activity. 

 

Постановка проблеми. Для сучасного періоду розвитку економіки України 

характерним являється суттєве розширення торговельно-виробничої діяльності. У 

даному секторі економіки спостерігається посилення конкуренції між 

підприємствами, ускладнення міжгосподарських зв’язків у суб’єктів підприємницької 

діяльності, їх контрагентами та покупцями, поява ефективних методів активізації 

продажу товарної продукції. В даних умовах управління господарською діяльністю 

вимагає від підприємств удосконаленого інформаційного та методичного 

забезпечення підтримки управлінських рішень. 

Зовнішньоекономічні зв’язки стали все більш вагомою складовою виробничо-

торговельної діяльності вітчизняних підприємств. Систематично підвищується 

інтерес до продуктивного співробітництва з партнерами із зарубіжних країн. За даних 

умов велика кількість підприємств потребує об’єктивної інформації стосовно 

механізмів функціонування світового ринку, його структури та організації 

підприємницької діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні питання фінансового 

аналізу зовнішньоекономічної діяльності досліджували як вітчизняні науковці – 

Апопій В.В., Бардаш С.В., Білуха М.Т., Голошубова Н.А., Деньга С.М., Дрозд І.К., 

Шевчук В.О., так і зарубіжні – Амітан В.Н., Апчерч А., Арийоши А., Хабермайер К., 

Лоренс Б., Эткер-Роб И., Каналес-Криленко Дж.-И., Асин Л.М., Кононова И.Я., 

Даненбург В. 

Формулювання цілей статті. Метою досліджування є теоретичне 

обґрунтування щодо фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний соціально-економічний 

стан в Україні спрямований на утворення продуктивної економічної системи, в якій 

першочергове місце належить зовнішньоекономічним відносинам. Адже, саме 

зовнішньоекономічна діяльність являється найрозвинутішою формою ринкових 

відносин, а, отже, є найвагомішою сферою сучасної економіки, яка сприяє 

становленню і продуктивному розвитку фінансово-економічної системи.  

Останніми роками спостерігається значне розширення обсягів товарів і послуг 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств, стрімке зростання кількості 

суб’єктів ринку, що призводить до підвищення актуальності та вагомості ролі 
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зовнішньоекономічної діяльності як інституціональної форми функціонування сфери 

підприємницької діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність – це сфера підприємницької діяльності з 

придбання та відповідної підготовки товарів для подальшої їх реалізації 

підприємствам, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. 

На вітчизняному ринку зовнішньоекономічну діяльність здійснюють: 

товаровиробники; оптові комерційні структури (організації, що здобувають товар для 

подальшого перепродажу й інші); повноважні представники товаровиробників і 

оптових комерційних структур; експортери і імпортери продукції; посередники. 

Питання теорії і практики функціонування фінансового аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності торговельних відносин займають значне місце в 

світовій економічній літературі, в зв’язку з чим існує значна кількість різноманітних 

наукових підходів у визначенні «зовнішньоекономічна діяльність», які запропонували 

відомі вітчизняні та зарубіжні вчені (табл. 1).  

Таблиця 1 

Визначення терміну «зовнішньоекономічна діяльність» вітчизняними і зарубіжними 

вченими-економістами 

Автор Визначення 

1 2 

Аверчев И.В. 

Оборот продуктів праці, призначених для купівлі-продажу суб’єктами 

господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської 

діяльності. 

Апопій В.В. 

Придбання та збут будь-якої продукції призначеної для реалізації 

(оплатної передачі) між підприємствами України та закордонними 

фірмами.  

Сопко В.В. 

Передача продуктів діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні 

папери), призначених для реалізації суб’єктами господарської діяльності 

України та закордонними суб’єктами господарської діяльності. 

Виговська Н.Г. 

Сфера господарської діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою й 

науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом 

підприємства на зовнішній ринок. 

Верига Ю.А. 

Здійснення операції з будь-яким предметом господарського обороту, в 

тому числі продукцією, роботами, послугами, документами, що 

підтверджуються зобов’язаннями та правами. 

Зіміна І.А., 

Корнієнко О.С., 

Трофімов А.О. 

Передача продуктів праці, які задовольняють певні потреби людини і 

виготовляються для продажу, обміну. Має дві властивості – споживну 

вартість – здатність задовольняти певні споживчі потреби людини 

(фізичні, фізіологічні, побутові, естетичні тощо) і вартість, яка 

встановлюється у процесі обміну на інші товари, тобто визначається 

кількістю і якістю суспільне необхідної праці, втіленої в товар при його 

виготовленні. 

Аткинсон Э.А., 

Банкер Р.Д. 

Форма господарської діяльності, пов’язана з технологією виробництва та 

науково-технічною діяльністю, а також з експортними й імпортними 

операціями. 

 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

16 

Продовження табл. 1 

1 2 

Берадзе Л.Є., 

Бондар Т.А., 

Воронова М.О., 

Герасимович І.А. 

Товарооборот споживчими товарами, процес особистого споживання яких, 

зумовлений їх споживними властивостями, відбувається протягом 

короткочасного періоду – до одного року (окремі продовольчі товари, 

предмети одягу, товари побутового призначення тощо). 

Морозова Н.І., 

Фоміна О.В. 

Надходження та вибуття товарів, що задовольняють особисті і суспільні 

потреби людей, їх попит (товари кінцевого споживання). 

Сальников О. 
Оптовий товарообіг включає обсяг продажу товарів організаціям 

роздрібної торгівлі і виробничим підприємствам. 

 

Отже, як видно із представленої табл. 1 більшість авторів при визначенні 

терміну «зовнішньоекономічна діяльність» акцентують увагу на сутності товарів та 

інших матеріальних цінностей, призначених для організації господарської діяльності 

та забезпечення адміністративно-управлінських потреб. Даний підхід базується на 

застосуванні організації процесу товарообороту при безпосередній присутності 

покупців та продавців на складах філіях, спеціалізованих підрозділах. Але, на 

сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу, умови функціонування 

підприємств кардинально змінилися. 

Поява і поділ світового ринку, комп’ютеризація та «інтернетизація» ринкових 

відносин (можливість миттєвого отримання вичерпної інформації про будь-які товари, 

взаємозалежність виробників, що зростає, насиченість суспільства матеріальними 

благами у розвинутих країнах) зумовлюють поступову модифікацію економіки 

масового виробництва в економіку індивідуальних послуг. Вирішальна роль 

переходить від виробника до посередника-оптовика. Все це обумовлює встановлення 

нових завдань в фінансовому аналізі зовнішньоекономічної діяльності. 

Висновки. І тому, на наш погляд, визначення «зовнішньоекономічна діяльність» 

як торговельна діяльність у експортних та імпортних операціях, яка передбачає 

існування взаємовідносин між двома суб’єктами: продавцем – торговельним 

підприємством, яке просуває певні товари від виробника до покупця та створює і 

надає необхідні торговельні послуги, і покупцем, який купляє товари та оплачує 

торговельні послуги, сплачуючи продавцю їх грошову вартість, а також торгівля 

через світові мережі за допомогою комп’ютерів покупця та продавця товару, 

найбільш точно відображає сучасні реалії вітчизняної економіки. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

FACTORS INFLUENCING PROFITABILITY, EFFICIENCY AND 

PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE 

 

Анотація. Актуальність статті полягає в тому що, як відомо, безпосереднім 

результатом комерційної діяльності підприємства служить прибуток, але він 

приблизно відображає ефективність підприємницької діяльності. Тому для 

характеристики ефективності роботи підприємства наряду з абсолютною сумою 

прибутку використовують відносний показник – рівень рентабельності, тобто рівень 

прибутковості.  

Ключові слова: рентабельність, ефективність, економічна рентабельність, 

фінансова рентабельність, результативність, прибуток, збитковість. 

 

Abstract. The urgency of the article is that, as you know, the direct result of the 

commercial activity of the enterprise is profit, but it approximately reflects the efficiency of 

entrepreneurial activity. Therefore, in order to characterize the efficiency of the company, 

along with the absolute amount of profit used a relative indicator – the level of profitability, 

that is, the level of profitability. 

Keywords: profitability, efficiency, economic profitability, financial profitability, 

performance, profit, loss-making. 

 

Постановка проблеми. Оцінка ефективності функціонування підприємств є 

важливим показником, що дає змогу проаналізувати, в які з підприємств доцільно 

вкладати кошти та розвивати в подальшому, а в яких необхідно здійснити певні 

зміни, щоб підвищити їх конкурентоспроможність і прибутковість. Висока вартість 
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позикових коштів, стрімке знецінення вартості національної валюти, малий 

внутрішній ринок – усі ці фактори сприяють підвищенню актуальності дослідження 

аспектів визначення та управління рентабельністю підприємства з метою 

забезпечення ефективності його функціонування. Для оцінювання ефективності 

діяльності підприємств використовуються різноманітні показники, такі як обсяги 

виготовленої та реалізованої продукції, величина прибутку, розміри інвестицій тощо. 

Також з ними застосовується показник рентабельності підприємства, який включає в 

себе не тільки доходи, а й витрати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання рентабельності, 

визначення сутності рентабельності та її видів, пошуку шляхів підвищення 

рентабельності підприємства зверталися такі науковці: як У. Петті, Ф. Кене, 

А. Тюрго, А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, А. Пігу, А. Маршалла, Е. Бем-Баверка, 

Ф. Найта, П. Самуельсона, І. Шумпетера. Серед українських науковців проблемами 

прибутковості, в тому числі ідентифікацією факторів впливу та пошуком резервів 

підвищення прибутку на підприємствах різних видів діяльності, займалися: 

С. Гавалешко (дослідження шляхів підвищення рентабельності підприємства), 

І. Кайтанський, В. Самофатова, В. Олійник (аналіз факторів і резервів підвищення 

прибутковості на хлібопекарських підприємствах), А. Макеєнко (дослідження впливу 

інновацій на підвищення показників прибутку, конкурентоспроможності й 

ефективності діяльності підприємств), С. Стецюк (аналіз факторів впливу на 

прибуток м’ясопереробних підприємств залежно від характеру дії на економічний 

ефект), Л. Шендерівська (кількісна оцінка факторів впливу на прибуток 

поліграфічних підприємств), В. Щука, Я. Щипанова (вивчення впливу факторів на 

чистий прибуток енергопостачального підприємства) та ін. Однак, у зв’язку зі 

змінами умов розвитку економіки і функціонування бізнесу з’являються нові 

проблеми і нові можливості, що, в свою чергу, вимагає проведення додаткових 

досліджень і виявлення нових поглядів на чинники, котрі впливають на прибуток 

підприємств, а відповідно і формування нових підходів до управління цими 

факторами. 

Праці цих вчених стали методологічною та теоретичною основою проведеного 

дослідження.  

Формулювання цілей статті. В статті досліджується сутність рентабельності 

та основні напрямки її підвищення ефективності функціонування для підприємств в 

сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рентабельність – це співвідношення 

прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, який характеризує 

інтенсивність їх роботи).  

Рентабельність – це інтегральний показник, що відображає ефективність 

роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку у короткостроковій 

перспективі і який вказує на якість управлінських рішень, що стосуються фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності підприємства. У такому визначенні 
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підкреслено, у яких випадках рентабельність є дійсно критерієм економічної 

ефективності діяльності підприємства, а також враховано, що різні показники 

рентабельності можуть свідчити про ефективність різних ділянок роботи 

менеджменту [6]. 

Зокрема, відомий американський вчений-економіст П. Самуельсон вказує, що 

рентабельність є безумовним доходом від чинників виробництва, як винагорода за 

підприємницьку діяльність, технічні нововведення та удосконалення, за вміння 

ризикувати в умовах невизначеності, як монопольний дохід, як етичну категорію. 

Суть рентабельності, полягає в тому, що це критерій, який містить в собі вплив 

усіх факторів роботи суб’єкта господарювання. Тому саме цей показник і є 

найкращим вимірником рівня менеджменту, правильності рішень, які були прийняті 

керівниками протягом досліджуваного періоду тощо. 

У будь-якому визначенні рентабельність – це відносний показник, який буде 

означати відношення суми отриманого (очікуваного) результату до одного з 

показників (виручки, витрат, середньої вартості основних і оборотних коштів, фонду 

заробітної плати і т. п.). 

Показники рентабельності характеризують відносну прибутковість 

підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників 

економічного процесу. Можливі зіставлення прибутку з факторами, які на нього 

впливають, формують множину показників рентабельності. Вони відрізняються між 

собою за змістом та метою розрахунку. 

Таким чином, показники рентабельності можна об’єднати у декілька груп: 

 показники, що характеризують рентабельність капіталу та його складових; 

 показники, що характеризують рентабельність активів та їх складових; 

 показники, що характеризують рентабельність витрат та інвестицій; 

 показники, що характеризують рентабельність реалізації.  

Зазначені вище показники можуть розраховуватися з використанням: валового 

прибутку; прибутку від операційної діяльності; прибутку до оподаткування; чистого 

прибутку. 

Залежно від виду прибутку, витрат й факторів виробництва виділяють наступні 

форми показника рентабельності що наведені у таблиці 1. 

Крім того, показники рентабельності в залежності від аналізованого періоду 

можуть бути моментні, статичні та динамічні. За критерієм узагальнення вони можуть 

як характеризувати ефективність усієї роботи підприємства як системи, так і 

характеризувати якість роботи окремої структурної частини підприємства.  

Загалом у систему показників рентабельності найчастіше включають 

рентабельність активів (майна), рентабельність власного капіталу, рентабельність 

реалізації продукції, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність 

виробництва, рентабельність фондів, рентабельність поточних витрат. 

Рентабельність підприємства формується під впливом великої кількості 

взаємопов’язаних факторів, які впливають на результати діяльності підприємства по-

різному: одні – позитивно, інші – негативно. 
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Таблиця 1 

Форми показника рентабельності 

Вид Застосування  

1. Господарська діяльність: 

 основна операційна діяльність; 

 операційна діяльність; 

 звичайна діяльність; 

 господарська діяльність. 

2. Фактор виробництва:  основні виробничі фонди; 

 нематеріальні активи. 

3. Продукція:  реалізована продукція; 

 конкретний вид реалізованої продукції. 

4. Інвестовані ресурси: 
 активи; 

 власний капітал; 

 акціонерний капітал. 

 

Існує значна кількість альтернативних рентабельності критеріїв оцінки 

економічної ефективності підприємства. Основні з них систематизовано у рис. 1. 

Також, може бути використаний показник вартості підприємства. Наприклад, 

зростання вартості акцій, яке не завжди пов’язане із збільшенням рентабельності 

підприємства, свідчить про підвищення економічної ефективності. Як вказує 

Саленко О.В. критеріями ефективності можуть бути співвідношення доходу (наданих 

послуг) підприємства до затрачених ресурсів тощо. 

 

 

Рис. 1. Основні критерії оцінки економічної ефективності підприємства 

 

Виходячи з того, що будь-який господарюючий суб’єкт є одночасно і 

суб’єктом, і об’єктом економічних відносин, то в першу чергу необхідно розглянути 

розподіл на фактори зовнішнього середовища (незаплановані) і фактори 

внутрішнього середовища (планові). 

Загалом виділяють такі групи чинників, що впливають на формування стратегії 

підвищення рентабельності суб’єкта господарювання: 

Фактори впливу на підвищення рентабельності підприємства існують 

внутрішні та зовнішні. 

Результативний показник економічної ефективності 

діяльності підприємства 

Обсяг 

направлених 

коштів у 

бюджет 
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приємства 
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% виконання 

плану роботи 

некомерційного 

підпріємства 

Співідношення 

обсягу надання 

послуг та витрат 

(ділова активність) 
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До внутрішніх факторів відноситься: матеріально-технічні чинники 

(проведення модернізації та реконструкції матеріально-технічної бази підприємства); 

організаційно-управлінські чинники (розробка стратегії і тактики діяльності та 

розвитку підприємства, інформаційне забезпечення процесу прийняття рішення); 

фінансові чинники (фінансове планування діяльності підприємства, аналіз і пошук 

внутрішніх резервів зростання прибутку, податкове планування); кадрові чинники 

(підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці, організація 

оздоровлення і відпочинку працівників). 

До зовнішніх факторів можна віднести: ринкові чинники (підвищення 

конкурентоспроможності у наданні послуг, організація ефективної реклами нових 

видів товарів); адміністративні чинники (оподаткування, правові акти, постанови і 

положення, що регламентують діяльність, організації, державне регулювання тарифів 

і цін); зовнішньоекономічні чинники (зміна тарифів і цін на продукцію та послуги в 

результаті інфляції). 

Вплив зовнішніх факторів не може бути значно зміненим, проте підприємства 

можуть розробити заходи адаптації для максимально ефективного використання 

сформованої ситуації. На противагу їм вплив внутрішніх факторів піддається 

корегуванню і може бути зміненим управлінськими рішеннями. 

Висновки. Як і кожен абсолютний показник розмір прибутку не завжди 

характеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити ефективність 

роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно співвідносити зі здійсненими 

витратами – поточними (собівартість продукції) і авансованими (активи або частини 

їх). Співвідношення прибутку із витратами являє собою рентабельність. 

Рентабельність характеризує рівень прибутковості і більшою мірою, аніж прибуток 

характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. Після оцінки факторів 

впливу на рентабельність підприємство може виявити, за рахунок чого можливе 

нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів. Це заходи щодо підвищення 

продуктивності праці працівників, зменшення витрат на виробництво продукції, 

цінова політика, покращення системи маркетингу на підприємстві.  

Отже, загалом кількість факторів підвищення рентабельності є значною. 

Підприємство повинно використовувати як наявні на підприємстві внутрішні 

можливості підвищення ефективності роботи суб’єкта господарювання, так і 

пристосовувати до зовнішніх впливів та використовувати їх для підвищення 

результуючого показника роботи. Внутрішніми факторами підвищення 

рентабельності є організаційно-управлінські чинники, матеріально-технічні чинники, 

фінансові чинники, кадрові чинники. Щодо зовнішніх чинників, то сюди відносяться 

адміністративні, зовнішньоекономічні, ринкові чинники. Правильне маніпулювання 

впливами цих факторів та поєднання в продуманій плановій стратегії дозволить 

максимізувати критерій оцінки ефективності роботи підприємства. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

INVESTMENT CLIMATE AND METHODS OF REGULATION BY PROCESS OF 

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS 

 

Аннотация. В статье рассматривается инвестиционный климат Республики 

Беларусь, который анализируется с помощью основных макроэкономических 

показателей. Также рассмотрены методы государственного регулирования 

привлечения иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, государственное 

регулирование, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность. 

 

Abstract. The article discusses the investment climate of the Republic of Belarus, 

which is analyzed using basic macroeconomic indicators. Also reviewed are the methods of 

state regulation of attracting foreign investment. 
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Постановка проблемы. В условиях создания Единого экономического 

пространства наиболее актуальной становится проблема конкуренции между 

странами, входящими в данное интеграционное объединение, в части привлечения 

прямых иностранных инвестиций.  

Стратегическое решение о реализации инвестиционного проекта в экономике 

той или иной страны принимается иностранным инвестором, как правило, на 

основании оценок международных рейтинговых агентств, международных 

финансовых институтов, отчетов международных консалтинговых компаний. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время наблюдается 

значительный рост интереса со стороны ученых-экономистов к изучению 

проблематики инвестиционных процессов. Различные экономические проблемы 

отражены в работах отечественных и зарубежных ученых, среди которых 

Зайченко Н.П., Лукас Р., Харрод Р., Хансен Э., Шмарловская Г.А., Шимов В.Н. и др. 

Отдавая должное их трудам, отметим, что многие вопросы теории, методики и 

организации инвестиционного процесса остаются за рамками исследования. 

Формирование целей статьи. Основной целью настоящей статьи является 

определение критериев формирования благоприятного инвестиционного климата. В 

соответствии с целью исследования, определяются следующие задачи: 

 раскрыть сущность понятия инвестиционного климата; 

 рассмотреть критерии оценки инвестиционного климата; 

 рассмотреть методы регулирования процессами привлечения иностранных 

инвестиций. 

Изложение основного материала исследования. Привлечение иностранных 

инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение 

защиты интересов инвесторов является одной из важнейших задач Республики 

Беларусь. 

Для привлечения иностранных инвестиций важными критериями являются 

стабильная социально-экономическая и политическая обстановка в стране, 

принимающей инвестиции. Инвестиционный климат является сложной комплексной 

категорией, учитывает многие факторы, которые принимает в расчет иностранный 

инвестор. Принятие инвестором решения о вложении капитала в экономику той или 

иной страны обусловлено привлекательностью территории, предоставляемыми 

государством гарантиями инвесторам, а также условиями для ведения бизнеса. 

Инвестиционный климат представляет собой совокупность политических, 

социально-экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых 

и других факторов, присущих той или иной стране, привлекающих или 

отталкивающих инвесторов. Помимо вышеперечисленных факторов выделяют и 

менталитет населения, температуру и сезонность, риск природных катастроф, уровень 

менеджмента в сфере общественной жизни, уровень оплаты труда и другое. В 
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результате анализа эти разноплановые параметры приводят к общему показателю, так 

называемому инвестиционному риску, который определяется как возможность 

обесценивания капитальных вложений в результате действий органов 

государственной власти и управления или как предполагаемая вероятность того, что 

действительные доходы от проводимого инвестиционного мероприятия будут ниже 

ожидаемых. Особо важным фактором инвестиционного риска является 

законодательство. Чем хуже инвестиционный климат в стране, тем выше инвесторы 

оценивают свой предпринимательский риск, тем труднее и дороже стране-реципиенту 

привлечь иностранные инвестиции [1, с. 74]. Таким образом, базовой 

характеристикой инвестиционной привлекательности территории является 

инвестиционный потенциал. А инвестиционный климат в свою очередь представляет 

собой условие реализации инвестиционного потенциала с известной степенью 

инвестиционного риска – ограничителя принятия инвестиционных решений. 

Развитие инвестиционного климата невозможно без международного 

инвестиционного сотрудничества, которое включает в себя: заключение 

двухсторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций, избежание двойного 

налогообложения; создание в мире благоприятного имиджа страны-реципиента; 

развитие взаимоотношений с Европейским Союзом, Всемирной торговой 

организацией, международными финансово-кредитными организациями и 

учреждениями [2, с. 90]. Оценка различных составляющих инвестиционного климата 

позволяет определить уровень инвестиционного риска, целесообразность и 

привлекательность осуществления вложений. Оценка инвестиционного климата 

предполагает учет: экономических условий (состояния макроэкономической среды, 

динамики ВВП, национального дохода, ситуации в денежно-кредитной, финансовой, 

бюджетной, налоговой, валютной системах и т.п.); государственной инвестиционной 

политики (степени государственной поддержки иностранных инвестиций, участия в 

международных договорах, соблюдения соглашений и т.д.); нормативно-правовой 

базы инвестиционной деятельности (параметров ввода и вывода инвестиций из 

страны, налогового, валютного и таможенного режима, порядка создания, 

регистрации, деятельности, отчетности, слияния и ликвидации фирм, мер 

регулирования и контроля над их деятельностью, урегулирования споров); 

информационного, фактологического, статистического материала о состоянии 

различных факторов, определяющих инвестиционный климат. Существует несколько 

методик оценки инвестиционного климата, которые используются инвесторами. В 

основе каждой из них лежит определённая система критериев, анализ каждого из 

которых и даёт представление об инвестиционной деятельности страны. 

Исследования инвестиционного климата проводит ряд международных финансовых и 

экономических организаций – Международный валютный фонд, Международный 

банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и 

развития, информационные корпорации, различные исследовательские институты. 

Так, в Японии используются описательные характеристики инвестиционного климата 

без количественных оценок. В США методика оценки инвестиционного климата 
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предполагает определение четырех агрегированных показателей, характеризующих 

деловую активность, потенциал развития хозяйственной системы, экономическую 

эффективность инвестиций и основные составляющие налоговой политики. Одним из 

основных критериев формирования благоприятного инвестиционного климата 

является наличие полноценной кредитной системы, способствующей концентрации 

инвестиционных ресурсов и их эффективному распределению. Большую роль в 

инвестиционной привлекательности страны играет состояние законодательства, его 

соответствие международным требованиям, стабильность, обязательность для всех. 

Когда отношения субъектов и реформы закрепляются законом, появляется большая 

вероятность их стабильности и долговечности, у инвесторов появляется уверенность 

в устойчивости происходящих процессов, страна становится более привлекательной 

для капиталовложений [4]. Развитие инвестиционного климата любой страны 

сопровождается регулированием со стороны государства, как в области привлечения 

инвестиций, так и в других сферах экономики. Выделяют следующие методы 

государственного регулирования привлечения иностранного капитала: методы 

стимулирования иностранных инвестиций; систему мер, ограничивающих приток 

иностранного капитала. К методам стимулирования иностранных инвестиций 

относятся: режим функционирования иностранного капитала на территории страны-

реципиента (может предусматривать некоторые исключения и изъятия); система 

государственных гарантий для иностранных инвесторов; налоговое 

регулирование;валютное регулирование (может включать и валютные отношения); 

таможенное регулирование; амнистия капиталов. Система мер, ограничивающих 

приток иностранного капитала, включает меры административного (прямого) и 

экономического (косвенного) характера. Рассматривая более подробно методы 

стимулирования иностранных инвестиций, стоит отметить, следующие режимы 

функционирования иностранного капитала на территории страны-реципиента: 

национальный режим; режим наибольшего благоприятствования. При национальном 

режиме права иностранных инвесторов на территории страны-реципиента 

определяются ее национальными законами, а не законами страны-экспортера 

капитала. По отношению к иностранным инвесторам такой режим не может быть 

менее благоприятным, чем режим, предоставляемый национальным инвесторам. 

Национальный режим может предусматривать некоторые исключения и изъятия. 

Ограничения на деятельность иностранных инвесторов делаются для установления 

государственного контроля за развитием отдельных отраслей в целях недопущения 

ослабления конкурентоспособности национальных юридических лиц.  

Режим наибольшего благоприятствования представляет собой 

торговополитический режим, когда товары и услуги (инвестиции) страны, которой 

предоставлен подобный режим, должны пользоваться на рынке страныимпортера 

(реципиента) условиями, во всех отношениях не худшими, чем инвестиции любого 

другого государства-инвестора. Это наиболее выгодный для иностранного инвестора 

режим, потому что он автоматически ставит его в максимально выгодные для 

внешнего капитала условия, возможные в принимающей стране по отношению ко 
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всем странам-экспортерам капитала. Следующим важнейшим способом 

регулирования привлечения иностранного капитала является система 

государственных гарантий для иностранных инвесторов. Создание комплекса таких 

гарантий является важнейшей задачей при создании благоприятного 

инвестиционного климата в любой стране. 

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой при реализации 

государственной политики стимулирования привлечения иностранных инвестиций 

исходят из налоговых стимулов. Эти стимулы образуют основу налогового 

регулирования, целью которого являются рост и совершенствование экономики. 

Инструментами налогового регулирования в области иностранного инвестирования 

являются: налоговый кредит; инвестиционные скидки; ускоренная амортизация; 

инвестиционные субсидии; льготы косвенного налогообложения, в частности 

снижение ставки таможенных пошлин. Наиболее проста и эффективна система 

налогового кредита – вычета из налога на прибыль части инвестиционных расходов 

организации, возможно, с условием использования этого кредита для последующих 

капиталовложений. Система инвестиционных скидок применяется в форме 

сниженных налоговых ставок аналогично практике налогового кредита и имеет 

аналогичную суть. Инвестиционная скидка может иметь форму скидки на истощение 

недр, предоставление которой ведет к уменьшению налогообложения прибыли 

предприятия добывающей индустрии. По сравнению с другими методами налогового 

регулирования ускоренная амортизация имеет следующие преимущества: при 

ускоренной амортизации большая, чем при обычной амортизации, часть прибыли 

попадает в издержки производства и освобождается от налогообложения; будучи 

более быстрой, чем при обычной амортизации, накаливаемым источником 

финансирования капитальных вложений, стимулирует их рост. Инвестиционные 

субсидии являются разновидностью инвестиционных скидок или налоговых 

кредитов, но их предоставление проблематично, так как имеет риск для бюджета 

(бюджетная эффективность таких субсидий может быть отрицательной). 

Стимулирование посредством косвенных налогов осуществляется в форме 

исключения из-под обложения налогом на добавленную стоимость сырья и 

капиталоемких товаров, а также введения системы условно беспошлинного воза. 

Одним из методов, занимающим важное место в системе регулирования привлечения 

иностранных инвестиций и внешнеэкономической деятельности в целом является 

валютное регулирование.  

Валютное регулирование может включать в себя валютные ограничения. По 

конечному эффекту они близки к количественным ограничениям, поэтому иногда 

рассматриваются как разновидность нетарифных инструментов регулирования. 

Валютные ограничения могут регламентировать операции резидентов и нерезидентов 

с валютой или валютными ценностями. Они связаны с применением ограничений на 

перевод за рубеж валютных средств по капитальным и (или) текущим статьям 

платежного баланса, с ограничением возможностей резидентов покупать 

иностранные товары, услуги, предоставлять за границу кредиты. Валютные 
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ограничения могут касаться и внешней торговли, и движения капиталов. Такие меры 

используют страны, которые стремятся использовать свои валютные доходы на 

покрытие первоочередных нужд страны. Еще одним методом регулирования 

процессов привлечения инвестиций является таможенное регулирование, которое 

предусматривает установление экспортных и импортных таможенных пошлин на 

уровне, способствующем целенаправленному изменению объемов и структуры 

экспорта и импорта. Таможенные пошлины являются важным источником доходов 

государственного бюджета и определяются для отдельных групп товаров, а в ряде 

случаев для каждого конкретного товара [3, с. 32-38]. 

Со вступлением в ЕЭП, Республика Беларусь получила широкие возможности 

для привлечения в страну иностранных инвестиций. Это обеспечивается 

возможностью беспрепятственного доступа на обширный рынок Российской 

Федерации и Республики Казахстан, а также выгодным географическим положением 

и наличием относительно дешевой высококвалифицированной рабочей силы 

Выводы. Таким образом, инвестиционный климат страны является сложной 

экономической категорией и значительно влияет на национальную экономику, его 

развитие затрагивает не только инвестиционную политику, но и налоговую, 

таможенную и др. При анализе инвестиционного климата стоит учитывать 

возможные инвестиционные риски. Оценка инвестиционного климата 

осуществляется на основании различных методов и критериев, которыми 

руководствуются инвесторы. Благоприятный инвестиционный климат способствует 

привлечению иностранного капитала, что позволяет получить доступ к передовой 

технике и методам управления; улучшить доступ к рынкам развитых стран; 

обеспечить поступление средств в государственный бюджет через систему 

налогообложения; повысить занятость и квалификацию рабочего персонала; а также 

повлиять на реформирование экономики в целом. Иностранные инвестиции могут 

ускорить восстановление профилирующих отраслей и регионов, активизируют 

конкуренцию и могут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. 
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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ І ОЦІНКА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ 

 

COMPETITION ON THE BANKING MARKET AND ASSESSMENT OF BANK 

COMPETITIVENESS 

 

Анотація. У статті розглянуто фактори та особливості конкуренції на ринку 

банківських послуг. Проаналізовано рейтинг банків та виявлено їх переваги. 

Наведено економічні нормативи АТ КБ «Приватбанк» і порядок регулювання 

діяльності зі сторони Національного банку. 

Ключові слова: банківська система, конкурентоспроможність, рейтинг банків, 

економічні нормативи, цінова конкуренція. 

 

Abstract. The article deals with the factors and features of competition in the market 

of banking services. The rating of banks and their advantages are analyzed. The economic 

norms of АS CB «PrivatBank» and the procedure of regulation of activity from the side of 

the National Bank are presented. 

Keywords: banking system, competitiveness, bank rating, economic standards, price 

competition. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні у банківському бізнесі України відбувається 

жорстка боротьба як за збереження наявних клієнтів і надання їм нових банківських 

послуг, так і за залучення нових. З цією метою слід підвищувати якість 

обслуговування та можливість наданнядоступних ресурсів забезпечення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням банківської конкуренції 

завжди приділяють значну увагу. Великий внесок у структурний аналіз проблеми 

розробки стратегії конкурентоспроможності банків зробили такі зарубіжні та 

вітчизняні вчені: М. Портер, А.М. Тавасієв, І. Ковзанадзе, Р.А. Фатхутдинов, 

Л. Бондаренко, Т. Гірченко, Ю. Заруба, Г. Карчева, О. Кірєєв, Ф. Шпиг, І. Фомін та 

інші. 

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є виявлення 

конкурентних переваг банківських послуг як чинника його конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійне суперництво банків за 

зміцнення свого ринкового становища – це банківська конкуренція. Суб’єктами 

банківської конкуренції є не тільки банки, а й інші фінансово-кредитні організації. 
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Банки можуть конкурувати не між собою, гострота конкурентної боротьби на ринку 

змушує їх об’єднувати свої сили, брати участь у спільних проектах. Тому 

конкуренцію можна розділити на індивідуальну та групову залежно від ступеня 

концентрації.  

У практиці своєї діяльності комерційні банки можуть використовувати як 

цінові, так і нецінові форми конкурентної боротьби [2, с. 42]. 

Конкурентне середовище різноманітне, різнорідне і включає такі рівні як 

конкуренція банків з небанківськими кредитно-фінансовими інститутами, 

конкуренція між комерційними банками, конкуренція банків з нефінансовими 

організаціями. 

Станом на 1 січня 2018 в Україні діє 82 банка, це установи які володіють 

банківською ліцензією НБУ, крім тих які визнані неплатоспроможними [1]. 

Кожен квартал Міністерство фінансів України формує рейтинг стійкості 

банків – це щоквартальна оцінка діяльності банків на підставі інформації з офіційних 

і відкритих джерел. У рейтингу використовувалися дані офіційної звітності банків за 

станом на перший день після звітного періоду. 

Також будується рейтинг на підставі відгуків відвідувачів «Мінфіну» про 

якість обслуговування в банках, так званий народний рейтинг. На позицію банку 

впливають лише відгуки, перевірені модераторами «Мінфіну».  

C кожним відгуком на «Мінфіні» відвідувач ставить банку оцінку від 

1 до 5 балів. Ця оцінка впливає на місце банку в Народному рейтингу (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 

Народний рейтинг банків станом на18 листопада 2018 року [3] 

№ Банк Рейтинг 
Середня 

оцінка 

Вирішено 

проблем 

Зараховано 

відгуків 

1 Монобанк 61.5 3.55 14 із 27 179 

2 Таскомбанк 25 2.16 2 із 5 113 

3 Кредит Дніпро Банк 21.2 3.27 4 із 7 184 

4 Кредобанк 19.8 2.04 5 із 12 137 

5 ВТБ Банк 19.6 2.91 0 із 1 169 

6 А-Банк 19.4 2.06 - 146 

7 Ощадбанк 18.8 1.87 49 із 102 1688 

8 Альфа-Банк 17.4 2.04 65 із 115 1325 

9 Промінвестбанк 17.1 2.84 - 104 

10 ПУМБ 16.3 2.22 12 із 24 744 

11 ПриватБанк 12.2 1.93 49 із 194 4267 
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За даними таблиці 1 видно, що АТ КБ «ПриватБанк» на даний час не входить 

до 10 найкращих банків України за оцінками клієнтів. В порівнянні з минулими 

роками рейтинг банку знизився, однією з причин є недовіра клієнтів, через значну 

недостатність фінансової ліквідності в результаті якої відбулась націоналізація банку. 

Держава підтримує банк, всі зобов’язання по фінансуванню установи держава взяла 

на себе, в цілому за минулих півроку банк докапіталізували на загальну суму вже біля 

150 млрд грн. Навіть не дивлячись на те, що банк наразі є державним, і підтримується 

українці стали довіряти йому менше.  

Підвищення ефективності управління банківською діяльністю українських 

банків є ринковою потрібністю економіки. Фінансовий стану банку відіграє важлива 

роль у реалізації цього завдання. 

Ефективність діяльністю банку – це його здатність досягати поставлених цілей 

шляхом оптимального використання ресурсів, враховуючи при цьому не лише 

мікроекономічну, а й макроекономічну функції банків у ринковій економіці.  

Розрахунок економічних нормативів і порядок регулювання діяльності Банку 

відбувається згідно з: 

 інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 

№368 (надалі Інструкція); 

 методикою розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності 

банків в Україні, схваленою постановою Правління Національного банку України від 

02.06.2009 №315. 

Структурний підрозділ Національного банку здійснює контроль за 

дотриманням банками встановлених економічних нормативів. 

Здійснення розрахунків економічних нормативів в розрізі балансових рахунків і 

аналітичних параметрів проводиться відповідно до Методики розрахунку 

економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. 

Розглянемо звіт про економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції 

АТ КБ «Приватбанку» за жовтень 2018 року (табл. 2). 

Дана форма подається зовнішнім і внутрішнім користувачам на місячній 

основі. Одним з важливихфакторів, який впливає на рівень конкуренції між банками є 

дотримання законодавства. Адже, банк має діяти відповідно норм, які встановлені в 

державі і вони є основою для діяльності банків. 

З даної таблиці проаналізуємо показник Н1 – регулятивний капітал є одним з 

найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є 

покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в 

процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й 

стабільної діяльності банків. Нормативні значення для банків: 200 млн. грн. – з 

11.07.2017 р.; 300 млн. грн. – з 11.07.2018 р.; 400 млн. грн. – з 11.07.2019 р.; 

450 млн. грн. – з 11.07.2020 р.; 500 млн. грн. – з 11.07.2024 р. Станом на 

01.11.2018 року Н1 АТ КБ Приватбанку складає 20 605 462 000 грн., що більше 

нормативного значення. 
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Таблиця 2 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 

01 листопада 2018 року 

(Відповідно до діючих вимог, звітна на підставі форми №1Д (щоденна) (файл #01), 

Фінансові показники в формі 1Д надаються до проведення коригуючих проводок 

за попередній місяць) 

№  
Найменування 

банку 

Н1, 

тис. грн 

Н2, не 

менше 

10% 

Н4, не 

менше 

20% 

Н5, не 

менше 

40% 

Н6, не 

менше 

60% 

Н7, не 

більше 

25% 

Н8, не 

більше 

800% 

Н9, не 

більше 

25% 

Н11, не 

більше 

15% 

Н12, 

не 

менше 

60% 

Л13-1 (не 

більше 5% 

Л13-2 

(не 

більше 

5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
АТ КБ 

«Приватбанк» 
20605462 19,26 40,15 151,10 103,20 6,10 0,00 0,15 0,06 0,07 142,7913* 0,0009 

* – Банком підписана угода НБУ №152 від 12.04.2018 про затвердження графіку 

приведення показників лімітів валютної позиції (Л13-1. Л13-2) до нормативних вимог, 

(станом на 01.11.2018 план-графік виконано) [4]. 

 

Аналіз стану банківського ринку показує, що основна конкурентна боротьба 

серед банків йде за дешеві ресурси. Вирішальне значення для банків набувають 

знання про способи отримання дешевих і найбільш довгострокових або постійно 

поновлюваних ресурсів.  

Висновки. Отже, концентрація ринку банківських послуг впливає на стійкість 

банківської системи в цілому та функціонування банківських установ зокрема.В 

банківській системі України банківська конкуренція проявляється не тільки в 

конкуренції комерційних банків між собою, а й банків з іншими установами. 

Дотримання норм НБУ в діяльності банків є основою їхньої діяльності. 

Проаналізувавши ринок і дослідивши діяльність АТ КБ «Приватбанк» ми бачимо, що 

стабільність банку залежить і від економічної ситуації в країні. Фінансова 

нестабільність, що привела до націоналізації, має значний вплив, адже Приватбанк не 

увійшов до Топ-10 за оцінками клієнтів, хоча банк діє згідно чинного законодавства 

та показники відповідають нормативам НБУ. За інформацією клієнтів визначено, що 

українці віддають перевагу новим впровадження в банківській сфері, а саме 

Монобанку, банку який працює без відділень. Даний факт дає нам змогу зробити 

висновок, що навіть в банківській сфері перевага віддається електронним системам. 

Тому,в конкурентні боротьбі банкам доцільно концентрувати увагу на інноваційному 

розвитку – діджиталізації та цифровізації бізнес-процесів. 
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КОНТРОЛЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СИСТЕМІ PROZORRO ТА ВПЛИВ 

ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

CONTROL PUBLIC PROCUREMENT IN PROZORRO SYSTEM AND 

INFLUENCING THEIR RESULTS ON THE EFFICIENCY OF ACTIVITY OF 

SUBSIDIARIES OF THE ECONOMIC GOVERNMENT SECTOR 

 

Анотація. У статті визначено поняття публічних закупівель та окремі 

проблеми їх здійснення. Проведено аналіз здійснених закупівель в системі Prozorro. 

Наведено етапи здійснення публічних закупівель. Визначено способи здійснення 

публічних закупівель. Описано механізм виявлення порушень у системі ProZorro, 

який спрямований на виявлення корупційних ризиків. 

Ключові слова: контроль, публічні закупівлі, бюджетні кошти, громадський 

контроль, аналіз. 

 

Abstract. The article defines the concept of public procurement and some problems 

of their implementation. Prozorro conducted procurement analysis. The stages of public 

procurement are presented. The ways of conducting public procurements are determined. 

The mechanism of detection of violations in the ProZorro system, which is aimed at 

identifying corruption risks, is described. 

Keywords: control, public procurement, budget funds, public control, analysis. 

 

Постановка проблеми. Для забезпечення поступального розвитку країни 

бюджетні кошти мають витрачатися раціонально, у зв’язку з цим виникає 

необхідність у посиленні уваги до обґрунтованості та ефективності державного 

контролю національної економіки. Прозорі, ефективні та справедливі публічні 

закупівлі є двигуном економічного зростання, який створює нові можливості та 

робочі місця для населення.  

Основним завданням реформування сфери публічних закупівель є 

впровадження ефективної системи закупівель відповідно до принципів і підходів, які 

застосовуються європейськими країнами, та потужної нормативно-правої бази, що 

має забезпечити ефективність та прозорість процедури закупівель. Питання 

ефективності державних закупівель залишається досить актуальною проблемою, 

https://privatbank.ua/ru/%20statystychna-zvitnist
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оскільки держава зазвичай не діє на ринку як раціональний споживач, що 

орієнтований на найкращу пропозицію відношення ціни до якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання контролю застосування 

процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти досліджувало 

багато вчених, зокрема, І.В. Влялько, Е.Ф. Демський, Т.Ф. Куценко, О.О. Критенко, 

І.І. Лагус, З.В. Максименко, В.П. Міняйло, В.В. Морозов, А.Є. Никифоров, 

О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, А.О. Олефір, А.Б. Павловський, Г.І. Пінькас, 

В.В. Смиричинський, О.Г. Турчинов, Ю.М. Уманців, К.Ю. Хусанова, Ю. Фалко, 

С.М. Чистов та інші. Але незважаючи на це питання розвитку й удосконалення 

системи державних закупівель та їх державному контролю були й залишаються 

відкритими. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні сучасного 

порядку здійснення фінансового контролю процедур при закупівлі товарів, робіт та 

послуг за державні кошти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Публічні закупівлі спрямовані на 

задоволення потреб через надання державних послуг. У кожній країні по всьому світу 

державні закупівлі становлять значну частку ВВП (від 8% до 35%), а отже, державні 

закупівлі є потужним інструментом впливу на ринок як з боку виробництва, так і з 

боку споживання. Ефективне функціонування цього сектора є необхідною умовою 

для формування стійкої та ефективної економічної системи в цілому [3, с. 2]. 

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», публічні закупівлі входять до системи інструментів державної 

допомоги національній економіці. Реалізація публічних закупівель має відбуватися в 

напрямі соціально економічного призначення [6, с. 71]. 

У сучасній ринковій економіці виконання головної функції публічних 

закупівель (матеріальне забезпечення суспільних потреб) досягається через створення 

конкурентного середовища, також важливими аспектами є запобігання проявам 

корупції, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів. 

Державні (публічні) закупівлі складають значну частину державних видатків, 

розмір якої залежить від унормованих випадків обов’язкових закупівель відповідно 

до тендерних процедур. Обсяг публічних закупівель в країнах ЄС складає в 

середньому від 34,8% до 20,3% ВВП на рік. 

З набуттям чинності Закону України «Про публічні закупівлі» всі процеси 

здійснення державних закупівель перейшли на електронну систему закупівель, та 

кількість процедур публічних закупівель скорочена до трьох: відкриті торги, 

конкурентний діалог, переговорна процедура. 

Загальна кількість зведених процедур в системі Prozorro становить 2,48 млн., а 

за 2018 рік, станом на 09.11.18 року становить 996,79 тис. Кількість замовників, що 

реєстрували у системі хоча б одну процедуру складає 34,01 тис., а за 2018 рік – 

26,98 тис. Кількість постачальників, котрі брали участь хоча б в одній процедурі за 

весь період існування системи становить 196,88 тис., а за 2018 рік 131,37 тис. 

відповідно. У 2018 році (станом на 09 листопада) було завершено 839,72 тис. 
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закупівель, не відбулося 100,71 тис. закупівель та скасовано 22,58 тис. закупівель, що 

у відсотковому значенні складає 84,2%, 10,1% та 2,3% відповідно. 

З кожним роком кількість процедур, учасників та замовників збільшується, так 

як електронна система закупівель спростила доступ до торгів для учасників та 

прискорила сам процес закупівель [7]. 

Електронні закупівлі передбачають основні чотири етапи (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Етапи електронних публічних закупівель [1, с. 9] 

 

Контрольні заходи є складовою управлінського процесу і здійснюються всіма 

структурними підрозділами бюджетних установ з метою контролю за роботою 

підвідомчих органів щодо дотримання встановлених законодавством і внутрішніми 

розпорядчими документами норм та правил, забезпечення достовірності фінансової, 

статистичної і управлінської звітності та іншої інформації, на підставі якої вона 

складена, належного збереження активів та захисту інформації, упередження 

потенційних подій, які негативно впливають на досягнення результатів. 

Моніторинг публічних закупівель здійснюється кількома способами, а саме: 

внутрішній контроль (внутрішній аудит), зовнішній контроль органами державної 

влади з одного боку та громадськими організаціями з іншого боку. 

Незважаючи на великі зрушення в публічних закупівлях завдяки системі 

ProZorro, в торгівлі між бізнесом і державою залишається ще багато перешкод. Щоб 

мінімізувати їхній вплив, творці системи та підключені майданчики постійно 

створюють додаткові інструменти для учасників. 

Моніторинговий портал DoZorro – це платформа, де кожен учасник системи 

(постачальник, замовник, контролюючий орган, громадянин) може дати зворотній 

зв’язок державному замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови 

конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи 

установи, підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів та 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

36 

багато іншого. 

Громадські організації (ГО) проводять щоденний моніторинг публічних 

закупівель. На майданчику Dozorro є повний перелік цих організацій. На сторінці ГО 

можна переглянути, скільки порушень вони виявили, яких заходів вжили та які 

відповіді отримали. Всі рухи ГО в системі відкриті, щоб інші користувачі порталу 

могли стежити за професійністю та незалежністю моніторингу, і за необхідності 

повідомляти про маніпуляції чи низьку компетенцію організацій представникам 

Dozorro. 

 

 
Рис.2. Інструменти на порталі Dozorro [2] 

 

Для громадських активістів та ЗМІ портал надає можливість обговорити 

конкретний тендер із потенційними та наявними постачальниками, дізнатись їхню 

експертну думку про правильність формулювань у тендерній документації, отримати 

професійну експертизу тощо. Та головне – це зручний інструмент для управління 

моніторингом – адже вести облік проконтрольованих процедур та знайдених 

порушень дякуючи порталу стало надзвичайно просто. Державні замовники можуть 

не лише дати оцінку конкретному постачальнику, але й проаналізувати зворотній 

зв’язок від бізнесу та внести відповідні зміни до закупівельного процесу і створити 

власну систему ризик-менеджменту [5]. 

ProZorro запрацювала система, яка автоматично шукатиме підозрілі закупівлі і 

надсилатиме їх на опрацювання ДАСУ. Новий розширений моніторинг державних 

аудиторів став можливим завдяки прийняттю законопроекту №4738-д в кінці 

2017 року. Державні аудитори тепер мають в системі ProZorro спеціальні електронні 

кабінети, де будуть отримувати інформацію про закупівлі, які необхідно перевірити 

на основі ризик-індикаторів. Зараз таких індикаторів є 35, однак їх кількість може 

змінюватись. Зокрема, порушення процедури проведення торгів, відсутність 

повноважень суб’єкта торгів, відсутність цифрових підписів, перевищення строків 

розгляду, відсутність укладеного договору, відсутність завантажених тендерних 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61467
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документів, відсутність опису предмету закупівлі, велика кількість лотів у тендері 

тощо. 

Закупівлі автоматично перевірятимуться за 35 ризик-індикаторами, які будуть 

сумуватись і передаватись на перевірку ДАСУ. Процес моніторингу триватиме до 

15 робочих днів. Всі дії аудиторів будуть публічними і відображатимуться в системі. 

Рішення про початок моніторингу має бути опубліковане в ProZorro протягом двох 

робочих днів з початку його ініціації. Після закінчення перевірки аудитори 

завантажують в систему свої висновки. У замовника є три робочі дні, щоб усунути 

виявлені порушення. Якщо він не згодний з рішенням ДАСУ, замовник може 

опублікувати свою незгоду і звернутись до суду. Закон зобов’язав закупівельників 

реагувати на рекомендації та зауваження в обов’язковому порядку. Якщо замовник не 

буде реагувати на вказівки, державні аудитори будуть проводити перевірки або 

накладати штраф [4]. 

1 листопада 2018 року, на річницю проекту DOZORRO Transparency 

International Україна презентувала бета-версію нової системи громадського контролю 

публічних закупівель ProZorro. В її основі лежить спеціальна програма, яка 

навчається фіксувати закупівлі із корупційними ризиками. Штучний інтелект 

DOZORRO суттєво відрізняється від ризик-індикаторів ДАСУ. 30 жовтня 2018 року 

ДАСУ розпочала автоматичну перевірку тендерів в ProZorro за 35 ризик-

індикаторами. Чим більше спрацювало індикаторів – тим більше шансів, що тендер 

потрапить на перевірку аудиторам. Натомість система DOZORRO є гнучкішою і не 

має чіткого переліку індикаторів.  

Зараз система вже самостійно визначає ймовірність корупційних ризиків у 

закупівлях та надсилає їх на опрацювання громадським організаціям DOZORRO 

спільноти. Якщо порушення підтверджується – програма запам’ятовує свій вибір, 

якщо ні – забуває. Так алгоритм штучного інтелекту вчиться щораз точніше 

визначати ризиковані закупівлі. Розробники сподіваються вийти на рівень 90% 

точності визначення проблемних закупівель. Розробники кажуть, що жодна програма 

не зможе визначати порушення в закупівлях ліпше, ніж експерти. Але алгоритми 

штучного інтелекту допоможуть суттєво підвищити ефективність їхньої роботи. 

Повноцінний запуск програми очікується в першому кварталі 2019 року. Зі штучним 

інтелектом DOZORRO громадські активісти зможуть значно швидше виявляти 

«зраду» в закупівлях та звертатися до контролерів та правоохоронних органів [9]. 

Близько 94,1% усіх бюджетних коштів в країні витрачаються замовниками за 

непрозорими процедурами державних закупівель. Таким чином, побудовані в державі 

моделі фінансового контролю та аудиту, не забезпечують відкритості, прозорості 

процедур державних закупівель та потребують подальшого удосконалення. 

Висновки. Здійснивши аналіз фінансового контролю застосування процедур при 

закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти можна зробити висновок, що 

кількість закупівельних процедур з кожним роком збільшується. В цілому в останні 

роки неурядові громадські організації беруть активну участь у реформуванні системи 

закупівель шляхом участі у робочих групах з розробки змін до законодавства у сфері 
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закупівель, здійснення моніторингу закупівель, проведенні навчальних та 

просвітницьких заходів тощо. Незважаючи на великі зрушення в сфері публічних 

закупівель, залишається ще багато перешкод, щоб мінімізувати їхній вплив, творці 

системи постійно створюють додаткові інструменти для учасників. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТА ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

IMPROVEMENT OF THE CALCULATION OF NET ASSETS COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Аннотация. От величины чистых активов зависит, сможет ли организация 

осуществлять деятельность или по окончании второго и каждого последующего 
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финансового года обязана будет уменьшить уставный фонд до размера, не 

превышающего стоимости ее чистых активов. Особую значимость размер чистых 

активов имеет для ОАО и ЗАО, так как для них установлен минимальный размер 

уставного фонда, и если он окажется ниже законодательно установленного размера, 

то такая организация подлежит ликвидации. В этой связи методика расчета чистых 

активов в Республике Беларусь нуждается в совершенствовании. 

Ключевые слова: чистые активы, собственный капитал, обязательства, 

уставный капитал, инвестиционная привлекательность. 

 

Abstract. The amount of net assets determines whether the organization will be able 

to carry out activities or at the end of the second and each subsequent financial year will be 

obliged to reduce the authorized capital to the amount not exceeding the value of its net 

assets. Of particular importance is the amount of net assets for JSC and CJSC, as they set 

the minimum size of the authorized capital, and if it is below the legally established amount, 

such an organization is subject to liquidation. In this regard, the methodology for calculating 

net assets in the Republic of Belarus needs to be improved. 

Keywords: net assets, equity, liabilities, authorized capital, investment 

attractiveness. 

 

Изложение основного материала исследования. Чистые активы – активы, 

обеспеченные собственным капиталом организации, т.е. это балансовая стоимость 

активов, которые остались бы в распоряжении организации, если бы она погасила все 

свои обязательства. Стоимость чистых активов определяется как разница между 

стоимостью активов и обязательств, принимаемых к расчету и фактически по балансу 

равна собственному капиталу. 

Применяемая в настоящее время в Республике Беларусь методика расчета 

показателя «чистые активы», на наш взгляд, является не совершенной и нуждается в 

доработке по следующим позициям.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 

№950 «О некоторых вопросах определения стоимости чистых активов» (с 

изменениями и дополнениями) установлено, что стоимость чистых активов 

коммерческими организациями (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых, 

страховых организаций и юридических лиц, осуществляющих профессиональную и 

биржевую деятельность по ценным бумагам) определяется на 1 января, если иная 

периодичность не установлена законодательством.  

Порядок расчета коммерческими организациями (кроме банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций) стоимости чистых активов, состав активов и 

обязательств, принимаемых к расчету стоимости чистых активов, определен 

Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 №35 

(далее по тексту – Инструкция №35). 

Согласно утвержденной методике в состав активов, принимаемых к расчету, 
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включаются: 

1. Долгосрочные активы, в том числе: 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 доходные вложения в материальные активы; 

 вложения в долгосрочные активы (включая оборудование к установке и 

строительные материалы); 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 отложенные налоговые активы; 

 долгосрочная дебиторская задолженность; 

 прочие долгосрочные активы. 

2. Краткосрочные активы, в том числе: 

 запасы; 

 долгосрочные активы, предназначенные для реализации; 

 расходы будущих периодов; 

 налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 

услугам; 

 краткосрочная дебиторская задолженность; 

 краткосрочные финансовые вложения; 

 денежные средства и их эквиваленты; 

 прочие краткосрочные активы. 

Коммерческими организациями в состав обязательств, принимаемых к расчету, 

включаются: 

1. Долгосрочные обязательства, в том числе: 

 долгосрочные кредиты и займы (за исключением процентов по ним); 

 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих платежей; 

 прочие долгосрочные обязательства. 

2. Краткосрочные обязательства, в том числе: 

 краткосрочные кредиты и займы (за исключением процентов по ним); 

 краткосрочная часть долгосрочных обязательств; 

 краткосрочная кредиторская задолженность (включая проценты по кредитам 

и займам); 

 обязательства, предназначенные для реализации; 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих платежей; 

 прочие краткосрочные обязательства. 

Таким образом, расчет чистых активов производится по следующему 
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алгоритму: 

 
 

Большое внимание методике расчета показателя «чистые активы» уделяется 

еще и потому, что согласно части 3 ст. 47-1 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь от 07.12.1998 №218-З (с изменениями и дополнениями) если по окончании 

второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 

коммерческой организации окажется менее уставного фонда, такая организация 

обязана в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не 

превышающего стоимости ее чистых активов. В случае уменьшения стоимости 

чистых активов коммерческой организации, для которой законодательством 

установлен минимальный размер уставного фонда, по результатам второго и каждого 

последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда такая 

организация подлежит ликвидации в установленном порядке. 

Следует отметить, что согласно подп. 9.1 и 9.2 Инструкции №35 в расчет 

чистых активов включаются такие долгосрочные и краткосрочные обязательства, как 

доходы будущих периодов. По мере получения доходов будущих периодов они 

формируют финансовый результат от текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности и соответственно включаются в III раздел баланса «собственный 

капитал». Поэтому считаем, что включение доходов будущих периодов в состав 

обязательств в настоящее время занижает размер чистых активов.  

Профессор Савицкая Г.В. в статье «Методика оценки эффективности 

управления капиталом компании (часть 2)» отмечает: в мировой практике все 

большее распространение получает подход, предусматривающий более широкое 

понимание финансового результата как прироста чистых активов. Темп прироста 

чистых активов служит одним из основных показателей эффективности 

функционирования компании и ее инвестиционной привлекательности [1]. 

В Российской Федерации на основании п. 6 Порядка определения стоимости 

чистых активов, утвержденного приказом Министерства финансов Республики 

Беларусь от 28.08.2014 №84н, не принимаются к расчету в составе обязательств 

доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением 

государственной помощи и безвозмездным получением имущества. 

Считаем методику, применяемую Российской Федерацией, обоснованной по 

следующей причине. Счет 98 «Доходы будущих периодов» является транзитным 

счетом, на котором в соответствии с п. 77 Инструкции о порядке применения 

типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 №50, обобщается 

информация о доходах, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим 
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периодам. 

Суммы полученных доходов, относящихся к будущим периодам, отражаются 

по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», счетов учета расчетов и 

других счетов и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Суммы доходов будущих периодов, учтенные на счете 98 «Доходы будущих 

периодов», при наступлении отчетного периода, к которому относятся эти доходы, 

отражаются по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счетов 

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы». 

По-нашему мнениюдоходы будущих периодов не должны уменьшать размер 

чистых активов, так как в следующих отчетных периодах они войдут в собственный 

капитал как прибыль или уменьшат убыток. Такого же мнения придерживается и 

главный редактор «Экономической газеты» Фридкин Л.Б. в статье «Особенности 

учета доходов будущих периодов» [2]. 

Выводы. Законодательно установленная в Республике Беларусь методика 

расчета чистых активов нуждается в совершенствовании. Такая позиция как «доходы 

будущих периодов» не должна уменьшать размер чистых активов. Соответственно из 

подп. 9.1 и 9.2 Инструкции №35 следует исключить позицию «доходы будущих 

периодов». Это позволит повысить инвестиционную привлекательность организаций, 

в также предотвратит их ликвидацию по причине не соответствия размера уставного 

фонда размеру чистых активов. 

Список использованных источников 

1. Савицкая Г.В. Методика оценки эффективности управления капиталом 

компании (часть 2). Консультант Плюс. Беларусь, 2018. 

2. Фридкин Л.Б. Особенности учета доходов будущих периодов. Консультант 

Плюс. Беларусь, 2018.  

 

 

Матвієнко В.О., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальність «Менеджмент», 

Вінницький інститут Університету «Україна»; 

Матвієнко І.О., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальність «Менеджмент», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» ЯК ОСНОВА 

ДІАГНОСТИКИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

SWOT-ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE LLC «ZELENA DOLYNA», AS 

THE BASIS OF DIAGNOSTICS OF ITS FUNCTIONING 

 

Анотація. Стаття присвячена розгляду питання SWOT-аналізу діяльності 

підприємства «Зелена долина» у фактичних умовах його функціонування.  
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Ключові слова: середовище функціонування, SWOT-аналіз, можливості та 

загрози.  

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the SWOT-analysis of the 

activity of the company «Zelena dolyna» in the actual conditions of its functioning. 

Keywords: functioning environment, SWOT analysis, opportunities and threats. 

 

Постановка проблеми. Діяльність підприємства потребує постійної 

діагностики. Визначення сильних та слабких сторін його функціонування дає змогу 

оперативно реагувати на зміни внутрішньої ситуації та зовнішнього середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням SWOT-аналізу діяльності 

підприємства присвячено праці багатьох українських та закордонних учених, 

зокрема: Ансоф І. [1], Балабанова О.В. [2], Виханский О.С. [3], Загородников А.Н. [4], 

Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. [5], Мошенський С.З., Олійник О.В. [6], 

Швед В.В. [7], та інші. Однак в науковій літературі не розглядаються питання 

практичного застосування SWOT-аналізу у конкретних умовах діяльності 

підприємства.  

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у аналізі діяльності 

ТОВ «Зелена долина» на основі SWOT-аналіз із формулюванням рекомендацій до 

його діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. SWOT-аналіз – це визначення 

сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з 

його найближчого оточення (зовнішнього середовища). 

Сильні сторони (Strengths) – переваги вашої організації; 

Слабкості (Weaknesses) – недоліки вашої організації; 

Можливості (Opportunities) – фактори зовнішнього середовища, використання 

яких створить переваги Вашої організації на ринку; 

Загрози (Threats) – фактори, які можуть потенційно погіршити положення 

вашої організації на ринку. 

Сильні сторони вашого підприємства – те, у чому воно досягло успіху або 

якась особливість, що надає вам додаткові можливості. Сила може полягати в 

наявному у вас досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової 

технології і сучасного устаткування, високої кваліфікації персоналу, високій якості 

продукції, що випускається вами продукції, популярності вашої торговельної марки 

тощо. 

Слабкі сторони вашого підприємства – це відсутність чогось важливого для 

функціонування підприємства або те, що вам поки не вдається в порівнянні з іншими 

компаніями й ставить вас у несприятливе положення. Як приклад слабких сторін 

можна привести занадто вузький асортимент товарів, що випускаються, погану 

репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу тощо. 

Ринкові можливості – це сприятливі обставини, які ваше підприємство може 

використовувати для отримання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна 
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привести погіршення позицій ваших конкурентів, різке зростання попиту, поява 

нових технологій виробництва вашої продукції, зростання рівня доходів населення 

тощо. Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі 

можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може використати ваше 

підприємство. 

Ринкові загрози – події, настання яких може несприятливо вплинути на ваше 

підприємство. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, 

зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності тощо. 

Крок 1. Визначення сильних і слабких сторін ТОВ «Зелена долина». 

Перший етап дозволить нам визначити, які сильні сторони й недоліки 

ТОВ «Зелена долина». Для того щоб визначити сильні і слабкі сторони сільського 

господарства необхідно: 

 скласти перелік параметрів, за яким буде оцінене підприємство; 

 по кожному параметру визначити, що є сильною, а що – слабкою стороною; 

 проілюструємо цю методику прикладом. 

Таблиця 1 

Визначення сильних і слабких сторін ТОВ «Зелена долина» 

Параметри оцінки Сильні сторони Слабкі сторони 

Організація 

Високий рівень кваліфікації і 

заповзятливість керівника 

сільського господарства 

ТОВ «Зелена долина» 

 

Виробництво 

Перевірені і надійні 

постачальники. 

Собівартість продукції 

нижче чим у регіональних 

конкурентів на 5-7% 

Задовільна якість продукції. 

Висока міра зносу 

устаткування до 60% по 

окремих групах 

Фінанси  

Сезонний характер вступу 

основного потоку грошових 

коштів. 

Інновації 
Модернізація систем 

зрошування на площі 15 га 
 

Маркетинг 

Можливість торгувати 

продукцією круглий рік 

(наявність складських 

приміщень) 

Немає відділу маркетингу на 

підприємстві. 

Необхідність налагодження 

гарантованого збуту. 

 

Для оцінки сільського господарства ТОВ «Зелена долина» можна скористатися 

наступним списком параметрів: 

Організація (тут може оцінюватися рівень кваліфікації співробітників, їхня 

зацікавленість у розвитку сільського господарства наявність взаємодії між відділами 

підприємства тощо). 

Виробництво (можуть оцінюватися виробничі потужності, якість і ступінь 

спрацювання устаткування, якість що випускається товару, наявність патентів і 

ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів постачання 

сировини і матеріалів тощо). 
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Фінанси (можуть оцінюватися витрати виробництва, доступність капіталу, 

швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість сільського господарства, 

прибутковість бізнесу тощо). 

Інновації (тут може оцінюватися частота впровадження нових продуктів і 

послуг в фермерському господарстві, ступінь їхньої новизни (незначні або 

кардинальні зміни), строки окупності засобів, вкладених у розробку новинок тощо). 

Маркетинг (тут можна оцінювати якість товарів/послуг (як це якість оцінюють 

споживачі), рівень цін, ефективність реклами, репутація сільського господарства, 

ефективність застосовуваної моделі збуту, асортименти пропонованих додаткових 

послуг, кваліфікація обслуговуючого персоналу). 

Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз ТОВ «Зелена долина». 

Другий крок SWOT-аналізу – це своєрідна «розвідка місцевості» – оцінка 

ринку. Цей етап дозволить нам оцінити ситуацію поза нашим сільським 

господарством і зрозуміти, які є можливості, а також яких загроз варто побоюватися 

(і, відповідно, заздалегідь до них підготуватися). 

Методика визначення ринкових можливостей і загроз практично ідентична 

методиці визначення сильних і слабких сторін підприємства. 

Складемо перелік параметрів, за яким ви будете оцінювати ринкову ситуацію. 

По кожному параметру визначте, що є можливістю, а що – загрозою для 

вашого підприємства. 

За основу при оцінці ринкових можливостей і загроз ми можем узяти 

наступний список параметрів: 

1. Чинники попиту ТОВ «Зелена долина» (тут доцільно взяти до уваги ємкість 

ринку, темпи його зростання або скорочення, структуру попиту на продукцію 

ТОВ «Зелена долина»).  

2. Чинники конкуренції ТОВ «Зелена долина» (слід враховувати кількість 

основних конкурентів, наявність на ринку товарів-замінників, висоту бар’єрів входу 

на ринок і виходу з нього, розподіл ринкових доль між основними учасниками 

ринку). 

3. Чинники збуту ТОВ «Зелена долина» (необхідно приділити увагу кількості 

посередників, наявності мереж розподілу, умовам постачань матеріалів і 

комплектуючих). 

4. Економічні чинники ТОВ «Зелена долина» (враховується курс гривні 

(долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня доходів населення, податкова політика 

держави  

5. Політичні і правові чинники ТОВ «Зелена долина» (оцінюється рівень 

політичної стабільності в країні, рівень корумпованості влади). 

6. Науково-технічні чинники ТОВ «Зелена долина» (зазвичай береться до уваги 

рівень розвитку науки, міра впровадження інновацій (нових товарів, технологій) в 

промислове виробництво, рівень державної підтримки розвитку науки). 

7. Соціально-демографічні чинники ТОВ «Зелена долина» (слід врахувати 

чисельність населення регіону, в якому працює сільське господарство, рівень 
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народжуваності і смертності, рівень зайнятості населення). 

8. Соціально-культурні чинники ТОВ «Зелена долина» (зазвичай враховуються 

традиції і система цінностей суспільства, існуюча культура вжитку товарів і послуг, 

наявні стереотипи поведінки людей). 

9. Природні і екологічні чинники ТОВ «Зелена долина» (враховується 

кліматична зона, в якій працює сільське господарство, стан довкілля, відношення 

громадськості до захисту довкілля). 

Таблиця 2 

Визначення ринкових можливостей і загроз ТОВ «Зелена долина» 

Параметри оцінки Можливості Загрози 

1. Конкуренція 

Розширити асортимент продукції за 

рахунок впровадження нових сортів і 

технологій. 

Велика кількість конкурентів. 

2. Збут 

Розширити збутову мережу за рахунок 

придбання торгівельного приміщення-

складу на оптовому ринку. 

Труднощі в реалізації 

продукції з причини 

відсутності оптових клієнтів. 

3. Попит 
Із зростанням доходів населення 

збільшуються об’єми вжитку. 
 

4. Природні і 

екологічні 

чинники 

 

Погані погодні умови 

(заморожування, дощ, град) 

які знижують врожайність і 

якість продукції. 

5. Економічні 

чинники 
 

Падіння попиту унаслідок 

зниження доходів населення. 

 

У swot-аналізі необхідно не лише розкрити сильні і слабкі сторони, загрози і 

можливості, але і спробувати оцінити їх з точки зору того, наскільки важливим вони є 

для сільського господарства.  

Таблиця 3 

Оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз ТОВ «Зелена долина» 

Сильні сторони 

Високий рівень кваліфікації керівника і спеціалістів сільського 

господарства ТОВ «Зелена долина». 

Можливість торгувати продукцією круглий рік. 

Модернізація систем зрошування на площі 15 га. 

Собівартість продукції нижче чим у регіональних конкурентів на 5-7%. 

Перевірені і надійні постачальники. 

Слабкі сторони 

Висока міра зносу устаткування до 60% по окремих групах. 

Немає відділу маркетингу на підприємстві. 

Необхідність налагодження гарантованого збуту. 

Сезонний характер вступу основного потоку грошових коштів. 

Задовільна якість продукції. 

Можливості 

Розширити збутову мережу за рахунок придбання торгівельного 

приміщення-складу на оптовому ринку. 

Розширити асортимент продукції за рахунок впровадження нових 

сортів і технологій. 

Із зростанням доходів населення збільшуються об’єм. 

Загрози 

Погані погодні умови, які знижують врожайність і якість продукції. 

Наплив дешевої продукції з інших регіонів. 

Падіння попиту унаслідок зниження доходів населення. 

Велика кількість конкурентів. 
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Для цього кожну сильну і слабку сторону, можливість (або загрозу) потрібно 

оцінити по двох параметрах, поставивши собі два питання: «Наскільки висока 

вірогідність того, що це станеться?» і «Наскільки це може вплинути на сільське 

господарство?». Виберемо ті 3-4 події, які стануться з великою часткою вірогідності 

занесемо таблицю SWOT аналізу.  

Крок 3. Зіставлення сильних і слабких сторін ТОВ «Зелена долина» з 

можливостями і загрозами ринку. 

Таблиця 4 

Матриця swot-аналізу реалізації продукції ТОВ «Зелена долина» 

 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Розширити збутову мережу за 

рахунок придбання торгівельного 

приміщення складу на оптовому 

ринку. 

2. Виставка на ринку упакованої і 

відсортованої продукції. 

3. Розширити асортимент продукції 

за рахунок впровадження нових 

сортів. 

ЗАГРОЗИ 

1. Наплив дешевої продукції 

з інших регіонів. 

2. Погані погодні умови 

(заморожування, дощ, град) 

які знижують врожайність і 

якість продукції. 

Високий рівень 

кваліфікації керівника і 

спеціалістів сільського 

господарства  

ТОВ «Зелена долина» 

Можливість торгувати 

продукцією круглий рік 

Модернізація систем 

зрошування на площі 

15 га 

1. Як скористатися можливостями, 

що відкриваються, використовуючи 

сильні сторони сільського 

господарства? Торгівля через склад – 

сховище круглий рік.   Розширення 

асортименту вирощуваної продукції 

і поліпшення її якості за рахунок 

використання нових технології. 

Збільшення продажів за рахунок 

представлення продукції 

орієнтованою для споживчих груп з 

різним рівнем доходів (очищеній, 

відсортованій, упакованій 

продукції). Розробка торгівельної 

марки. 

2. За рахунок яких сильних 

сторін можна нейтралізувати 

існуючі загрози? 

1. Утримати наших покупців 

від переходу до конкурента, 

за рахунок використання 

гнучкої цінової політики і 

збільшення якості продукції. 

2. Зниження собівартості 

продукції за рахунок 

використання нових 

технологій 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Необхідність 

налагодження 

гарантованого збуту. 

2. Задовільна якість 

продукції. 

4. Сезонний характер 

вступу основного потоку 

грошових коштів. 

3. Які слабкі сторони фермерського 

господарства можуть перешкодити 

скористатися можливостями? 

1. В результаті сезонного вступу 

основної маси грошових коштів 

можуть виникнути труднощі зі 

своєчасним придбанням 

сортувальної і пакувальної лінії. 

2. Неефективність продажів через 

склад-магазин в результаті 

відсутності довіри продавцеві, 

відсутність торгівельної марки. 

4. На які загрози, посилених 

слабкими сторонами 

сільського господарства 

потрібно звернути увагу? 

1. Конкурент, що з’явився, 

може запропонувати ринку 

продукцію, аналогічну 

нашій, за нижчими цінами.  

2. Відсутність ринку для 

нестандартної продукції.  

3. Втрата урожаю в 

результаті поганих погодних 

умов. 

 

Зіставлення сильних і слабких сторін з ринковими можливостями і загрозами 

дозволить відповісти на наступні питання, що стосуються подальшого розвитку 

бізнесу які і відобразять суть аналізу:  

Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні 
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сторони сільського господарства? За рахунок яких сильних сторін можна 

нейтралізувати існуючі погрози? Які слабкі сторони сільського господарства можуть 

перешкодити скористатися можливостями? На які загрози, посилених слабкими 

сторонами сільського господарства потрібно звернути увагу? 

Заповнивши матрицю можна виявити, що:  

1.  Визначені основні напрями розвитку сільського господарства. 

2.  Сформулювали основні проблеми сільського господарства. 

Висновки. Отже, проаналізувавши і зіставивши можливості з сильними 

сторонами ТОВ «Зелена долина» приходимо до висновку, що за даних умов для 

сільського господарства буде вигідно організувати цілорічну торгівлю через склад-

магазин на оптовому ринку, причому наявність спеціалізованих складських 

приміщень позитивно позначиться на якості продукції за умови довгострокової 

реалізації. Окрім цього буде представлена продукція з різним виглядом 

доопрацювання, розрахована для декількох груп споживачів залежно від їх бажання 

платити додаткову суму за очищену, відсортовану або упаковану продукцію. 

Спираючись на сильні сторони сільського господарства можна знижувати загрози, 

застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з небажаними конкурентами. 

Основний із слабких сторін для реалізації можливостей може бути недолік грошових 

коштів необхідних для покупки сортувальної і пакувальної лінії і відсутність 

торгівельної марки. Основними загрозами посиленими слабкими сторонами буде 

відсутність системи гарантованого збуту нестандартній продукції, що з’явилася 

унаслідок поганих погодних умов. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ 

КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

IMPROVEMENT OF METHODS OF VALIDATION OF CAPITAL INCOME IN 

THE CONDITIONS OF INSTABLE ECONOMY OF UKRAINE 

 

Анотація. Стаття присвячена вивченню факторів зовнішнього середовища, що 

здійснюють вплив під час оцінки інвестиційних проектів. Розглянуто основні методи 

використовувані в аналізі інвестиційної діяльності. Запропоновано методику 

побудови інтегрального критерію прийняття інвестиційних проектів та наведено 

приклад її практичного використання. 

Ключові слова: інвестування, капітал, грошовий капітал, капітальні 

вкладення, фонд споживання, фонд нагромадження. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of environmental factors that influence 

the evaluation of investment projects. The main methods used in the analysis of investment 

activity are reviewed. The method of constructing an integral criterion for the accepting 

investment projects is proposed and an example of its practical use is given. 

Keywords: investment, capital, money capital, capital investments, consumption 

fund, fund of accumulation. 

 

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація в Україні являється в 

цілому хитливою, із підвищеним рівнем ризику, та як правило характеризується 

незадовільним фінансовим управлінням виробничими підприємствами, відсутністю 

платіжної дисципліни, майнової відповідальності дирекцій за фінансові результати 

своєї роботи. Все це повинно відповідно відбиватися на технології розроблення й 

аналізу інвестиційних проектів. 

Формулювання цілей статті. Проведення аналізу факторів, що враховуються 

для оцінки інвестиційних проектів із використанням різних методів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми капітальних вкладень в 

економіку досліджували багато вітчизняних та іноземних науковців, серед яких варто 

згадати таких, як Є.В. Нагашев, Є.С. Стоянова, Ю. Бріґхем, Л. Гітман, В.В. Бочаров, 

У.Ф. Шарп, Ю.В. Яковець. Серед вітчизняних учених вагомий внесок у дослідження 

інвестиційної привабливості промисловості України зробили Т.В. Майорова, 

В.М. Геєць, А.А. Пересада, Е.І. Шелудько, Л.І. Нейкова, В.Г. Федоренко, В.В. Швед, 
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О.В. Омельченко та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При роботі з проектами повинна 

бути оцінена узгодженість проекту з зовнішніми умовами, насамперед 

макроекономічними параметрами, прогнозованими на глибину реалізації проекту. 

Комплекс такої макроекономічної оцінки може включати показники фінансової 

стабільності (інфляція, девальвація, рівень бюджетного дефіциту, зростання 

державного боргу, стан платіжного балансу країни), кон’юнктуру внутрішнього 

ринку у формі прогнозованого зростання або зниження ВВП, зміна параметрів 

податкової системи країни, стан банківської системи фінансового ринку (який 

відображається на вартості кредитних ресурсів). Відповідно, макроекономічні 

прогнози повинні відбиватися в проекті на механізмах дисконту грошових потоків і 

виборі ставки дисконтування для приведення грошових потоків у порівняні умови [3]. 

Одночасно із тим, не менш важливим є аналіз впливу мікросередовища. 

Основними показниками тут є наявність або відсутність конкурентів, кількісна та 

якісна оцінка наявних та потенційних споживачів, обов’язкове врахування 

налагоджених зв’язків із постачальниками та посередниками тощо (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Фактори впливу зовнішнього середовища [3] 

 

Особлива увага повинна приділятися оцінці рівня ризику по проекту: 

проведення різноманітних розрахунків прибутковості проекту при різноманітних 
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рівнях зовнішніх і внутрішніх умов реалізації проекту. Таким чином, у бізнес-плані 

проекту повинний бути поданий спеціальний розділ, присвячений аналізу ризику і 

плануванню заходів компенсації, що дозволяють знизити ймовірність кризових подій 

при здійсненні проекту. Повинна бути проведена оцінка чутливості проекту на 

найбільше важливі фактори. І перевірена стійкість проекту стосовно цих факторів. 

З урахуванням того, що велика ймовірність незадовільного стану підприємства, 

на базі якого планується реалізація проекту, повинний здійснюватися всебічний аудит 

підприємства й оцінка ділових якостей його дирекції. Такий же підхід повинний бути 

до підприємств-партнерів і учасників проекту, яку б малу роль у проекті вони не 

брали. 

Найбільше важливими для комерційної цінності проекту в українських умовах 

являється маркетинговий і фінансовий аналіз проекту. 

Нестійкість економічної ситуації в Україні диктує жорсткий підхід до вибору 

ставки дисконтування при приведенні грошових потоків по проекті до сучасних умов. 

Рекомендована величина ставки дисконту лежить у діапазоні від 25 до 35 відсотків. 

Складові нижньої межі наступні [2]: 

 ставка приросту капіталу при використанні безризикових інструментів – 7%; 

 рівень ризику, пов’язаний із нестабільністю економіки в цілому – 10%; 

 рівень ризику, пов’язаний з розглянутим інвестиційним проектом – 8% (більш 

ризиковані проекти не розглядаються). 

Складової верхньої межі наступні: 

 ставка приросту капіталу при використанні безризикових інструментів– 9%; 

 рівень ризику, пов’язаний із нестабільністю економіки в цілому – 15%; 

 рівень ризику, пов’язаний з розглянутим інвестиційним проектом – 11% 

(більш ризиковані проекти не розглядаються). 

Варто вважати, що найбільше об’єктивна оцінка проекту повинна бути 

комплексною і враховувати багато аспектів проекту в тому числі з урахуванням 

різних зважуючих коефіцієнтів.  

У основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру 

лежать оцінка і порівняння обсягу капітальних вкладень, що передбачені, та 

майбутніх грошових надходжень. Оскільки порівнювані показники належать до 

різноманітних моментів часу, ключовою проблемою тут є проблема їхньої 

порівнянності. Ставитися до неї можна по-різному в залежності від існуючих 

об’єктивних і суб’єктивних умов: темпу інфляції, розміру капітальних вкладень і що 

генеруються надходження, обрію прогнозування, рівня кваліфікації аналітика і т.п. 

Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна 

підрозділити на дві групи: засновані на дисконтованих оцінках та засновані на 

облікових оцінках. Ключовими ідеями, що лежать в основі цих методів є розрахунок 

та порівняння показників наступними методами [3]: 

 метод чистої теперішньої вартості; 

 метод внутрішньої ставки прибутку; 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

52 

 метод періоду окупності; 

 метод індексу прибутковості; 

 метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій. 

Кожен із цих методів доповнює один одного але жоден не враховує 

суб’єктивного впливу зовнішніх факторів, оцінку повноти розробленого проекту, 

достовірність інформації та ін.  

Для врахування суб’єктивних факторів пропонується наступна побудова 

інтегрального критерію прийняття проекту.Локальні оцінки охоплюють 7 аспектів, 

що впливають на реалістичність і здійсненність проекту: 

1. Оцінка повноти і відповідності формі розроблення проекту (вагової 

коефіцієнт 0,2). 

2. Оцінка достовірності вхідної інформації проекту (вагової коефіцієнт 0,3). 

3. Оцінка маркетингової розробки проекту (вагової коефіцієнт 0,5). 

4. Оцінка фінансової спроможності проекту (вагової коефіцієнт 0,5). 

5. Оцінка відбитка в проекті рівня і факторів ризику (вагової коефіцієнт 0,4). 

6. Оцінка якості розроблення показників ефективності проекту (вагової 

коефіцієнт 0,4). 

7. Оцінка привабливості галузі, регіону, базового підприємства проекту 

(вагової коефіцієнт 0,3). 

По кожному з наведених аспектів як результат аналізу проекту виставляється 

експертна оцінка по десятибальній системі (Кі=110). Інтегральна оцінка буде 

дорівнює сумі добутків окремої оцінки Кі і її вагового коефіцієнта і. 

К=К11+ К22і+ К33+ К44+ К55+ К66+ К77 (1) 

Максимальне значення інтегральної оцінки, побудованої по наведеній схемі 

дорівнює: 

Кmах=10х0,2+10х0,3+10х0,5+10х0,5+10х0,4+10х0,4+10х0,3=26 (балів). 

Кmin=0 

Рекомендований діапазон для позитивного вирішення про реалізацію проекту 

від 18 до 26 балів. 

Для прикладу, спробуємо провести оцінку за даною методикою для проекту 

капітальних вкладень на підприємстві, що займається виробництвом 

металопластикових конструкцій у м. Вінниці. Аналіз проекту за стандартними 

методиками показали наступні результати:  

1. Чиста теперішня вартість проекту – 5339 грн. 

2. Внутрішня ставка прибутку – 17,5%. 

3. Період окупності – 4,33 роки. 

4. Індекс прибутковості – 1,05. 

Виходячи із отриманих даних, можна говорити про достатню прибутковість 

проекту для його прийняття, але спробуємо розглянути цей приклад із використанням 

інтегральної оцінки інвестиційного проекту. 

Аналіз окремих складових проекту показав наступні оцінки його складових: 
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Проект підготовлено за існуючими стандартами і в повному рекомендованому 

обсязі. Аналітично оцінка – 8 балів. 

У проекті використана достовірна зовнішня інформація. Аналітична оцінка – 

9 балів. 

Маркетинговий план проекту є недостатньо проробленим у деталях. 

Аналітична оцінка – 5 балів. 

Фінансовий план проекту є детальним і переконливим. Аналітична оцінка – 

8 балів. 

Аналіз ризику та заходи по протидії проведені не в повному обсязі. Аналітична 

оцінка – 7 балів. 

Показники ефективності проекту розраховані в повному обсязі і є в цілому 

достатніми для сучасних умов. Аналітична оцінка – 9 балів. 

Аналіз інвестиційної привабливості галузі та режиму у проекті відсутні, 

характеристика підприємства, на яке зорієнтовано проект, наведено у проекті тільки з 

фінансового боку. Аналітична оцінка цього аспекту проекту – 3 бали. 

Після наведених оцінок окремих сторін розглянутого експертами проекту 

загальна інтегрована його оцінка дорівнює: 

К=8х0,2+9х0,2+5х0,5+8х0,5+7х0,4+9х0,4+3х0,3 = 1,6+1,8+2,5+4+2,8+3,6+0,9= 

17,2 (балів) 

К<18 балів 

Отже, загальний висновок за результатами аналізу проекту: Проект не 

відповідає нижній межі позитивної комплексної оцінки. Він потребує суттєвого 

доопрацювання щодо маркетингового плану, вибору базового підприємства, оцінки 

ризику. 

Висновки. Під час оцінки та порівняння інвестиційних проектів пов’язаних із 

капіталовкладеннями на підприємствах, важливого значення набуває оцінка 

зовнішнього середовища. Використовувані в інвестиційному аналізі стандартні 

класичні методи оцінки є недостатніми та не враховують суб’єктивних факторів 

впливу. Саме тому, для врахування суб’єктивних факторів, пропонується побудова 

інтегрального критерію прийняття проекту. Локальні оцінки охоплюють 7 аспектів, 

що впливають на реалістичність і здійсненність проекту:оцінка повноти і 

відповідності формі розроблення проекту; оцінка достовірності вхідної інформації 

проекту; оцінка маркетингової розробки проекту; оцінка фінансової спроможності 

проекту; оцінка відбитка в проекті рівня і факторів ризику; оцінка якості розроблення 

показників ефективності проекту; оцінка привабливості галузі, регіону, базового 

підприємства проекту. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

 

INFORMATION PROVIDER OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING SYSTEMS OF 

CUSTOMERS WITH AWARENESSED PERSONS 

 

Анотація. В статті розглянуті теоретичні основи інформаційного забезпечення 

Інформаційне забезпечення системи організації обліку розрахунків з підзвітними 

особами. Запропоновано форму управлінської звітності, а саме «Журнал реєстрації 

посвідчень про відрядження», використання якого в практичній діяльності дасть 

змогу посилити контрольні функції за витрачанням підзвітних коштів. 

Ключові слова: підзвітні особи, підзвітні суми, добові, відрядження, роз’їзний 

характер роботи. 

 

Abstract. The article deals with the theoretical foundations of information provision. 

Information provision of the accounting system for accounting with accountable persons. 

The form of managerial reporting is proposed, namely, «The journal of registration of travel 

certificates», the use of which in practical activity will enable to strengthen control 

functions for the spending of funds. 

Keywords: accountable persons, accountable amounts, daily, business trips, 

outgoing nature of work. 

 

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємства часто 

використовують можливість придбання активів чи здійснення господарських 

операцій за рахунок підзвітних коштів, проте не всі вони правильно відображають в 

обліку рух таких коштів. Існують проблеми не лише організаційно-облікового 

характеру, а й нормативно-правового. І хоча постійне реформування бухгалтерського 

обліку в Україні спрямоване на вдосконалення методологічного та законодавчо-

нормативного забезпечення, зокрема й зазначених розрахункових відносин, однак 
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позитивного їх впливу поки не відчувається, а ось кількість питань щодо практичного 

застосування неузгоджених між собою правових норм зросла.  

Підвищена увага до стану розрахунків з підзвітними особами пов’язана із 

необхідністю врахування змін бізнес-середовища, що змушує суб’єктів 

господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати 

нові форми та методи аналізу такої заборгованості, розробляти системи оцінки 

показників стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі сучасних 

інформаційних технологій для автоматизації обробки потрібної інформації та 

прийняття відповідних управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку розрахункових 

операцій з підзвітними особами досліджуються широким колом науковців та 

практиків, серед яких: М.Д. Білик, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук, 

В. Плаксієнко, В.В. Сопко та інші. Проте майже всі вони розглядають проблеми 

розрахункового характеру загалом або акцентують увагу лише на розрахунках з 

дебіторами. На нашу думку, потребує особливої уваги процес організації обліку й 

аналізу розрахунків з підзвітними особами, який включає в себе чинне нормативно-

правове поле. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичних 

аспектів інформаційного забезпечення обліку з підзвітними особами підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Наявність складних господарських 

утворень у структурі підприємства та значно територіально відокремлених 

підрозділів різного рівня підпорядкування, специфіка трудових завдань 

кореспондентів, маркетологів, торгових агентів, регіональних й територіальних 

представників вимагає від бухгалтера чітко орієнтуватися у особливостях визнання 

роз’їзного характеру робіт.  

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку розрахунків з 

підзвітними особами є: визначення персоналу штатних працівників, які мають право 

отримувати кошти під звіт; встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо 

кожного структурного підрозділу установи; своєчасна та повна реєстрація даних 

первинного обліку в регістрах; правдиве відображення інформації щодо зобов’язань в 

звітності та примітках до неї; організація розрахунку підзвітної суми; чітке 

документування розрахунків; визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку 

звітування за витраченими підзвітними коштами [1].  

Для раціональної організації бухгалтерського обліку необхідно: вивчити 

особливості технології та організації роботи підприємства, які впливають на облік; 

врахувати можливості підприємства щодо кадрового забезпечення та використання 

обчислювальної техніки; проаналізувати економічні взаємозв’язки між структурними 

підрозділами та бухгалтерією підприємства. 

Роз’їзний характер робіт деяких категорій працівників передбачає виконання 

робіт на об’єктах, розташованих на значній відстані від місця розташування 

підприємства, у зв’язку з поїздками у неробочий час від місця знаходження 

організації (збірного пункту) до місця роботи на об’єкті й назад 2. 
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Отже, згідно з Постановою №490, за роз’їзний (пересувний) характер роботи 

працівникам встановлюються надбавки (польове забезпечення) до їх тарифних ставок 

і посадових окладів. Такі надбавки підприємства встановлюють самостійно у 

розмірах, обумовлених у колективному договорі 1. Водночас згідно з постановою 

№490 граничні розміри надбавок працівникам у разі роз’їзного характеру роботи за 

день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені КМУ для 

відряджень у межах України [1]. Такі граничні норми витрат для відряджень наведено 

в постанові №98, відповідно до якої сума добових витрат під час відряджень 

Україною не може перевищувати 60 грн. на добу [4]. Це означає, що граничну суму 

надбавки за роз’їзний характер робіт визначають шляхом множення 60 гривень на 

число робочих днів у місяці, протягом яких співробітник виконував роботи з 

роз’їзним характером. Наприклад, у разі 20 робочих днів ця сума становитиме 

1200 грн. на місяць. Надбавка за роз’їзний характер роботи для цілей Податкового 

кодексу України є доходом у вигляді зарплати, обкладається податком на доходи за 

ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5% у повній сумі й відображається у 

формі №1 ДФ у складі загальної суми зарплати (пп. пп. 14.1.48, 164.2.1 ПКУ) [3]. 

Згідно з п. 3.16 Інструкції №5 надбавки до тарифних ставок і посадових окладів 

співробітників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний 

(пересувний) характер, не включають до фонду оплати праці в розмірах, визначених 

чинним законодавством [5]. Відповідно до п. 10 р. I Переліку №1170 надбавки за 

роз’їзний характер робіт не є базою нарахування єдиного внеску – також у розмірах, 

визначених законодавством [1]. 

Тому, на наш погляд, слід внести і у внутрішні регламенти обліку суттєві 

змістовні доповнення для установлення однозначності трактування визнання та 

облікових наслідків «роз’їзного характеру робіт»:  

 у колективному договорі чітко обумовити перелік професій на підприємстві, 

робота у межах яких відрізнятиметься роз’їзним характером; 

 у колективному договорі та Положенні про оплату праці визначити розмір 

доплат за роз’їзний характер робіт та акцентувати на їх подальшому оподаткуванні (у 

складі сукупного оподатковуваного доходу працюючого);  

 затвердити як внутрішній регламент режим і часові позначки роботи 

працівників з роз’їзним характером;  

 деталізувати основи режиму роз’їзного характеру робіт у посадових 

інструкціях працівників із наступним ознайомленням під підпис. 

Організаційні та облікові аспекти віднесення поїздки до відрядження чи 

визнання роз’їзного характеру робіт можна узагальнити схематично (рис. 1).  

Важливим в процесі поточної діяльності є облікове забезпечення організації 

розрахунків з підзвітними особами у розрізі відряджень в межах України та за 

кордон. Питання організації відряджень та їх оплати врегульовують КЗпП, ПКУ, а 

також можна звертатися до Інструкції про службові відрядження в межах України та 

закордон (наказ Мінфіну від 13.03.1998 р. №59). 
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В той же час не кожну поїздку можна вважати відрядженням (рис. 2). 

Направлення працівника у відрядження здійснюється керівником підприємства 

й оформляється наказом, аджевідсутність такого наказу може надалі поставити під 

сумнів кваліфікацію понесених витрат як витрат на відрядження. Це загрожує тим, що 

такі витрати, відшкодовані підприємством, доведеться включити до 

оподатковуваного доходу відрядженого працівника. 

 

Рис. 1. Аспекти розмежування відрядження та роз’їзного характеру робіт для цілей 

обліку 

 

Ще однією ознакою службового відрядження є її строковий характер. Строк 

відрядження обчислюється в календарних днях і включає як час перебування 

працівника в місці відрядження, так і час його перебування в дорозі [1].  

 

 
Рис. 2. Випадки, коли поїздки не вважаються відрядженням 

 

Отже, згідно п. 1.1 Інструкції про відрядження, направлення працівника 

підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його 

заступником та оформляється наказом (розпорядженням) з вказівкою: пункту 

призначення; назви підприємства, куди відряджається працівник; терміну та мети 

Не вважається відрядженням 

 службові поїздки за дорученням керівника в межах одного населеного пункту, в 

якому знаходиться постійне місце роботи працівника;  

 поїздки працівників, робота яких має роз’їзний характер, пересувний характер; 

 поїздки працівників, робота яких здійснюється за вахтовим методом. Вахтовий 

метод – це ситуація, коли не забезпечується щоденне повернення працівника до місяця 

проживання; 

 поїздки на семінари.  
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відрядження [4]. 

На підставі наказу про відрядження виписується посвідчення про відрядження. 

Посвідчення про відрядження – це основний документ, відповідно до якого 

здійснюється відрядження працівника. На кожному посвідченні ставляться 

порядковий номер та дата, які записуються в Журнал, а також вказуються номер та 

дата наказу керівника про направлення у відрядження, дата від’їзду працівника у 

відрядження та дата прибуття його з відрядження. Нами запропоновано до 

практичного впровадження Журнал реєстрації посвідчень про відрядження (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Запропонований журнал реєстрації посвідчень про відрядження 

№ 

з/п 

Прізвище 

ініціали 

Місце 

роботи та 

посаду 

Місце 

відрядження 

Дата і номер 

наказу 

(розпорядження) 

Дата і 

номер 

посвідчен 

ня про 

відряджен 

ня 

Дата 

вибуття у 

відрядження 

Дата 

прибуття з 

відрядження 

18 Дрозд Е.Р. Менеджер м. Одеса 
№13-кому від 

16.05.2018 

№22 від 

16.05.2018 
18.05.2018 22.05.2018 

 

З метою запобігання порушенням підзвітних осіб щодо невчасного подання 

Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та неповернення 

надміру витрачених коштів, ми пропонуємо до використання розроблену Відомість 

оперативного обліку за розрахунками з підзвітними особами (рис. 3), у якій слід 

вказувати дату видачі готівки під звіт (на підставі видаткового касового ордера), 

цільове призначення підзвітних коштів (згідно наказу керівника підприємства) та 

фактичну дату складання Звіту та повернення надлишку невикористаної готівки з 

підзвіту. 

 

Підприємство 

___________ 
ВІДОМІСТЬ № ___ оперативного обліку за розрахунками з підзвітними особами 

№ 

з/п 

ПІБ 

підзвітної 

особи 

Дата, 

№ 

ВКО 

Сума 

виданої 

готівки, 

грн. 

Призначення 

підзвітних 

коштів 

Фактична 

дата 

складання 

Звіту 

Сума надлишку 

невикористаних 

коштів, 

повернутих у 

касу, грн. 

Підпис 

підзвітної 

особи 

1. Данко О.В. 
08.09. 

2018 р. 
1570 відрядження 

15.09. 

2018 р. 
130   

… … … … … …. …   

Разом за місяць 1570 х х 130 х 

Відомість закінчено «___»__________ 201__р. Виконавець _____________ (підпис) 

Перевірив головний бухгалтер ______________ (підпис) 

Рис. 3. Відомість оперативного обліку за розрахунками з підзвітними особами 

 

Дані Відомості є підставою для нарахування штрафних санкцій на підзвітну 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

59 

особу за порушення строків складання Звіту та невчасне повернення надміру 

витрачених підзвітних коштів. На нашу думку, це сприятиме зміцненню 

розрахунково-касової дисципліни та покращить обліковий процес в частині 

оперативного обліку за розрахунками з підзвітними особами. 

Підприємство має право встановлювати довільний розмір добових витрат із 

прив’язкою до посад підлеглих, структурних підрозділів та інших критеріїв. Проте це 

потрібно зафіксувати у внутрішньому документі на підприємстві – трудовому чи 

колективному договорі, наказі чи Положенні про відрядження. Водночас необхідно 

врахувати, що: 

 нижня межа добових визначається госпрозрахунковим підприємством 

самостійно. Втім не рекомендується їх затверджувати у розмірі, меншому ніж для 

підприємств бюджетної сфери (тобто для відряджень по Україні – 60 грн., для 

закордонних відряджень – у сумах, визначених додатком 1 до постанови №98); 

 верхню межу добових також не встановлено.  

Якщо роботодавець приймає рішення про виплату добових у сумі більшій, ніж 

це встановлено ПКУ, то в такому разі сума перевищення оподатковується ПДФО і 

військовим збором. Аванс на закордонне відрядження має видаватися у національній 

валюті тієї держави, до якої відряджають працівника, або у вільно конвертованій 

валюті.  

Максимальний неоподатковуваний розмір добових – 80 євро за кожен 

календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, 

встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. Така вимога міститься у 

пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу [6]. За базу порівняння беруть курс 

Нацбанку України, що діяв на дату видачі авансу.  

Висновки. Отже, нами запропоновано підходи щодо прикладного вирішення 

проблеми достовірного обліку розрахунків з підзвітними особами, які полягають в 

запровадженні оперативного обліку підзвітних сум та в розширенні змісту Звіту про 

використання коштів наданих на відрядження або підзвіт. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РЕГИОНА 

 

ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF SOCIAL PROTECTION IN 

THE REGION 

 

Аннотация. В статье рассмотрен состав, структура и динамика доходов и 

расходов бюджета северного региона. Представлен экономический анализ движения 

финансовых ресурсов социальной защиты населения Республики Коми. Выявлено, 

что особенностью данной системы является усиление затратных источников и 

увеличение потребности в финансовых ресурсах при их фактической ограниченности. 

Это ведет к дисбалансу государственных и внебюджетных механизмов финансового 

обеспечения системы социальной защиты. Отсюда возникает необходимость поиска 

новых источников денежных средств. В условиях бюджетного дефицита и 

экономического кризиса предлагается перераспределение финансовых ресурсов в 

пользу адресных программ, введение проверки нуждаемости по ряду категориальных 

программ, сдерживание роста безработицы и активное вовлечение трудоспособных 

граждан в сферу трудовой деятельности.  

Ключевые слова: финансовые ресурсы, консолидированный бюджет, 

социальная защита, внебюджетные фонды, адресная социальная помощь, 

безработица, занятость. 

 

Abstract. The composition, structure and dynamics of incomes and expenditures of 

the budget of the northern region are considered in the article. An economic analysis of the 

movement of financial resources for social protection of the population of the Komi 

Republic is presented. It is revealed that the peculiarity of this system is the increase of cost 
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sources and the increase in the need for financial resources with their actual limitations. 

This leads to an imbalance between state and non-budgetary mechanisms of financial 

provision of the social protection system. Hence the need to find new sources of funds. In 

the conditions of the budget deficit and the economic crisis, it is proposed to redistribute 

financial resources in favor of targeted programs, to introduce needs testing for a number of 

categorical programs, to contain unemployment growth and to actively involve able-bodied 

citizens in the sphere of labor activity. 

Keywords: financial resources, consolidated budget, social protection, extra-

budgetary funds, targeted social assistance, unemployment, employment. 

 

Постановка проблемы. Стратегия социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2020 года направленная на повышение уровня и 

качества жизни населения обусловливает необходимость эффективной системы 

социальной защиты населения. Особенность данной системы заключается в усилении 

затратных источников и в увеличении потребности в финансовых ресурсах при их 

фактической ограниченности. Это ведет к дисбалансу государственных и 

внебюджетных механизмов финансового обеспечения системы социальной защиты. 

Отсюда возникает необходимость поиска новых источников денежных средств 

и рационального выбора субъектов социальной защиты с целью получения 

наибольшего экономического результата с минимально возможными затратами всех 

необходимых ресурсов. Все эти обстоятельства делают проблему финансового 

обеспечения социальной защиты населения особенно актуальной, так как финансовые 

ресурсы, играют главную роль в обретении финансовой устойчивости региона. 

Формирование целей статьи. Целью данного исследования является выявление 

и обоснование финансовых механизмов реализации системы социальной защиты 

населения, а также разработка теоретических и практических предложений по 

повышению их эффективности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Финансовые ресурсы, 

являющиеся источниками финансирования расширенного воспроизводства, 

выступают объектом реального денежного оборота [3]. Особенностью финансов, как 

экономической категории является то, что они всегда имеют денежную форму 

выражения. Существование денег является обязательным условием существования 

финансов. Областью возникновения и функционирования финансов является стадия 

распределения, поскольку именно она имеет самое непосредственное отношение к 

общественным финансам. Распределение общественных благ осуществляется при 

непосредственном участии государственных и региональных органов власти через 

бюджеты соответствующих уровней. «Государственные затраты являются частью 

потребления общества, в котором государство представляет собой регулирующий 

орган» [1]. 

Формирование, распределение и перераспределение стоимости с помощью 

финансов сопровождается движением денежных средств, принимающих форму 

финансовых ресурсов [26]. Несмотря на то, что термин финансовые ресурсы широко 
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используется как в теории, так и на практике его толкование весьма различно. 

Исследование понятия финансовые ресурсы и их экономической сущности 

предлагаемое учеными экономистами, работающими в данной области в разное 

время, с учетом основных категорий подробно рассмотрено Богачевой Н.С. [5].  

Изучением проблем финансового обеспечения непосредственно системы 

социальной защиты населения занимаются такие экономисты, как: Аверин А.Н. [2], 

Барулин C.B. [4], Бочкарева В.К. [6], Грузков И.В. [9], Овчарова Л.H. [13], 

Ройк В.Д. [18], Рудская E.H. [19], Шавишвили Д.Ф. [25], Шипилова Н.С. [27]. 

Большой вклад в исследование рыночного механизма функционирования и 

развития финансовых отношений в социальной сфере внесли зарубежные ученые, в 

их числе: Вагнер А. [7], Мальтус Т.Р. [10], Мюллер-Армак А. [12], Ойкен В. [14], 

Пигу А. [16], Прудон П.Ж. [17], Смит А. [22], Эрхард Л. [28] и другие.  

В то же время, если методология финансового обеспечения социальной защиты 

получила свое развитие в трудах отечественных и зарубежных экономистов с 

акцентом на государственные внебюджетные фонды, то целостная концепция 

финансового обеспечения системы социальной защиты населения в социально 

ориентированной «политике потребления» еще не сформирована и до конца не 

изучена [8].  

Изложение основного материала исследования. Социальная защита относится 

к отрасли, осуществляющей свою деятельность за счет централизованных и 

децентрализованных фондов потребления бюджетных средств. В терминах системы 

национальных счетов, ресурсную базу социальной защиты можно определить как 

«сумму трансфертов населению в натуральной и денежной формах» [20]. Они 

включают в себя всю совокупность материальных и нематериальных активов из 

различных источников. Отсюда реализация социальной защиты населения напрямую 

зависит от наличия финансовых ресурсов.  

Особенностью социальной защиты выступает ее региональный и 

территориальный характер действия. Все финансовые потоки всегда привязаны к 

определенной территории, поскольку они отражают результаты взаимодействия 

конкретных институциональных единиц, расположенных в регионе, так как через 

территориальные бюджеты финансируются расходы на образование, 

здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту 

населения. Территориальные бюджеты являются основным звеном региональных 

финансов. Ресурсная база региона – объективная основа реализации социальной 

защиты. В зависимости от региональной и территориальной принадлежности она 

имеет различную структуру.  

В Республике Коми основными источниками формирования финансовых 

ресурсов социальной защиты являются: средства бюджетов всех уровней, средства 

государственных территориальных внебюджетных фондов (пенсионного фонда, 

фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования), а 

также средства субъектов хозяйствования (предприятий и домашних 

хозяйств) (рис. 1).  
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В динамике и структуре доходов консолидированного бюджета Республики 

Коми основными налоговыми доходами являются: подоходный налог с физических 

лиц, налог на прибыль и налоги на имущество. В 2016 году их доля в 

консолидированном бюджете Республики Коми составила 76% (в 2006 г. – 72,0%). В 

ранжированном ряду на первом месте – подоходный налог с физических лиц (32,0%), 

далее налог на прибыль (23,0%) и налоги на имущество (21,0%).  

 

 

Источник: Финансы в Республике Коми. Стат. сборник. Комистат. 

Сыктывкар. 2017. 

Рис. 1. Динамика и структура консолидированного бюджета Республики Коми 

за 2006-2016 гг.  

 

Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета Республики 

Коми за последние десять лет он вырос почти в 2,4 раза (с 30,1 до 71,8 млрд. руб.), 

однако динамика расходов бюджета начиная с 2008 года находится в дефиците, 

который составляет от 1,0 (2006 г.) до 6,3 млрд. руб. (2016 г.), что говорит о его 

несбалансированности.  

Консолидированный бюджет является одним из основных источников 

финансирования социальной сферы, из которого финансируются расходы на 

социальную политику. Начиная с 2006 по 2016 годы данная статья расходов выросла 

в 2,5 раза (с 3,5 до 8,8 млрд. руб.). Макроэкономические показатели, отражающие 

социально-экономическое развитие республики показывают, что удельный вес 

социальных выплат в ВРП, увеличился с 12,5 до 15,0%. В объеме денежных доходов 

населения их доля непрерывно росла с 20,8 до 25,4%. Также непрерывно росла и 

величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), от 

8246 (2012 г.) руб. в месяц до 12113 руб. (2016 г.). Однако численность населения с 
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денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, за обозначенный 

промежуток времени продолжила увеличиваться (с 13,4 до 16,7%) и на 2016 год 

составила 143,1 тыс. чел. Дефицит денежного дохода вырос с 1,3 до 1,9% от общего 

объема денежных доходов населения. Это свидетельствует о том, что экономический 

рост не всегда дает в качестве прямого следствия снижение бедности. Более того, на 

его фоне происходит увеличение численности бедного населения, так как при росте 

доходов одновременно растут цены на продукты питания, жилищно-коммунальные 

услуги, образование, здравоохранение и социальные услуги, что в свою очередь 

приводит к росту инфляции и как результат к бедности. 

Около 80% всех расходов консолидированного бюджета Республики Коми по 

направлению «Социальная политика» идет на финансирование государственной 

программы «Социальная защита населения» (на период 2013-2020 гг.). В расходах на 

выплату пособий и социальную помощь по данной программе в период с 2012 по 

2016 гг. наибольший удельный вес составляют отдельные категории граждан 

(льготники). Динамика данных расходов, в выше обозначенный период, составила: 

ежемесячные денежные выплаты (от 13,3 до 11,7%); денежные выплаты по 

социальной поддержке (от 19,7 до 20,2%) и предоставление социальной поддержки 

гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг (от 21,6 до 17,1%). Отсюда в 

2016 году 49% денежных средств данной статьи производились без учета 

нуждаемости домохозяйств, чем, частично, вызван дефицит финансовых ресурсов 

консолидированного бюджета Республики Коми. 

Значительная часть доходов республиканского бюджета формируется за счет 

налоговых поступлений. Государство для формирования бюджетных ресурсов и 

использования их в системе социальной защиты, перераспределяет доходы различных 

социальных групп. Основным государственным инструментом в этом процессе 

выступает налогообложение физических лиц [19]. Наибольший эффект здесь имеет 

социальный налог, однако в последнее время в республике наблюдается заметное 

сокращение удельного веса НДФЛ. Его доля в общем объеме доходов заметно 

сократилась с 36,5% в 2013 г. до 31,8% в 2016 г., что говорит о снижении объема 

денежных доходов населения. 

Социальная защита обеспечивается как на основе бюджетного, так и 

страхового метода финансирования. Бюджетный механизм финансового обеспечения 

социальной защиты предусматривает социальные выплаты за счет общих налоговых 

и неналоговых поступлений без закрепления соответствующих источников доходов 

за данными видами расходов. Финансовый механизм, базирующийся на страховых 

принципах, имеет характер системы государственного финансирования социальных 

расходов за счет аккумулирования финансовых средств в государственных 

внебюджетных фондах, включенных в состав бюджетной системы государства [23].  

По данным Росстата, социальные расходы государственных внебюджетных 

фондов республики за последние пять лет выросли на 53% и к 2016 году составили 

85438 млн. руб. (рис. 2). Однако распределение бюджетов региональных отделений 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по Республике Коми 
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идет неравномерно. Здесь наблюдается значительное превышение расходов над 

доходами финансовых ресурсов. 

 

 

Источник: Финансы в Республике Коми. Стат. сборник. Комистат. 

Сыктывкар. 2017. 

Рис. 2. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов 

 

В реальном измерении начиная с 2012 г. доходы Пенсионного фонда 

Республики Коми имели стабильно отрицательную динамику, в то время как расходы 

на протяжении исследуемого периода, за исключением 2014 г., постоянно 

увеличивались. Наибольший удельный вес здесь приходится на выплату страховой 

пенсий. Устойчивую динамику роста имеют расходы на предоставление 

материнского (семейного) капитала, величина которого непрерывно растет. В 

2016 году поступления отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми снизились почти в два раза (31049 млн. руб.) по сравнению с 

2015 годом (61293 млн. руб.).  

Аналогичная картина произошла и с отделением Фонда социального 

страхования. Здесь данная ситуация прослеживается на протяжении пяти лет и 

разница составляет от 2,2 раза в 2012 до 1,6 в 2016 году. В рамках системы 

социальной защиты данный фонд финансирует широкий спектр наступления 

страховых случаев по социальному обеспечению населения, доля которого составляет 

96,5% и на протяжении исследуемого периода остается практически неизменной. 

Незначительная разница в доходах и расходах наблюдается и у Фонда 

обязательного медицинского страхования, но она практически не выражена, и в 

2016 году дебет и кредит не сошлись лишь на 38 тыс. руб. На протяжении 

исследуемого периода такое положение имеет четко ориентированную 
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разнонаправленную динамику. Данный факт говорит о некоторых балансовых 

диспропорциях в Фонде региона. Здесь область социальной защиты представлена 

ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан: оплата 

лекарственных средств первой необходимости; оплата технических средств 

реабилитации инвалидам и др.  

Во многом недостаточное формирование финансовых ресурсов как 

бюджетных, так и внебюджетных фондов вызвано закрытием ряда убыточных 

предприятий, увеличением числа безработных граждан, снижением денежных 

доходов населения, недостатком востребованных рабочих мест, теневой экономикой 

и как результат низким уровнем налоговых поступлений и страховых взносов от 

работодателей.  

За период 2012-2016 гг. удельный вес убыточных организаций вырос с 32% до 

39%. Всего в экономике убыток убыточных организаций в фактически 

действовавших ценах составил от 4998 млн. руб. (2012 г.) до 13736 млн. руб. (2016 г.). 

На начало 2017 года большинство предприятий имело долг по займам и кредитам в 

общей сумме 516589 млн. руб. Многие предприятия имеют просроченную 

задолженность по заработной плате. Отсюда на начало 2016 года задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, сложившаяся в Республике Коми 

перед бюджетами всех уровней, составила 104,0 млн. руб., из них по единому 

социальному налогу – 64,0 млн. руб., задолженность по платежам в государственные 

внебюджетные фонды – 40,0 млн. руб.  

Продолжается постоянное уменьшение численности занятых в народном 

хозяйстве и наблюдается уклонение от уплаты налогов значительного числа 

налогоплательщиков. В Республике Коми в среднем за 2016 год общая численность 

безработных достигла 40,4 тыс. чел., что составляет 8,7% к численности рабочей 

силы. Относительно низкий уровень безработицы в регионе во многом 

поддерживается благодаря неформальному рынку труда. В регионе непрерывно 

наблюдается рост и количество работников списочного состава организаций, 

находившихся в простое и имевших отпуска без сохранения заработной платы, по 

инициативе работодателя, которое на конец 2016 года составило 15170 человек. 

Растет число лиц, занятых неполное рабочее время (68801 тыс. чел.). Их доля к 

средней численности работников списочного состава с начала года 

составила 26,6% [21]. 

В результате от уплаты налогов уклонились 73,1 тыс. чел., которые были 

заняты в неформальном секторе экономики, это 17% от численности занятых, из них 

89,8% трудятся на основной работе. Не облагаются налогами и лица занятые в 

личном подсобном хозяйстве, их число в 2017 году достигло 78,0 тыс. чел. [15]. 

Одновременно повысилась доля финансовых средств, предоставляемых в виде 

выплат социального характера. Количество безработных, воспользовавшихся 

государственной услугой по организации профессиональной ориентации, составило 

23708 человек. Из них получают пособие по безработице 6677 чел., при заявленной 

организациями потребности в работниках 8570 чел. Выплаты в виде пособий и 
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материальной помощи безработным составили 2% (342,0 млн. руб.) [24].  

Выводы. Анализ источников формирования и использования финансовых 

ресурсов Республики Коми позволяет отметить, что размеры финансовых ресурсов в 

регионе зависят от макроэкономических показателей. Доходная часть бюджета имеет 

первостепенное значение по отношению к определению приоритетных направлений 

его использования. В результате превышения расходов над доходами выявлена 

несбалансированность бюджетов всех уровней, которая служит сигналом для 

пересмотра механизмов формирования финансовых ресурсов. 

В системе социальной защиты задействованы не только финансовые ресурсы, 

но и человеческие. Отсюда стоит задача персонального и рационального финансового 

обеспечения малоимущих граждан, основанная на принципе нуждаемости, что 

является одной из важнейших направлений дальнейшего развития социальной и 

финансовой политики региона. Назрела необходимость перераспределения 

финансовых средств в пользу адресных программ и введение проверки нуждаемости 

по ряду категориальных программ. 

Важнейшим условием функционирования системы социальной защиты 

является ее ресурсное обеспечение, которое включает в себя финансовые средства и 

источники финансирования. Основное место среди этих источников занимают 

средства бюджета и средства государственных внебюджетных фондов, которые 

напрямую зависят от численности занятых в экономике и финансовых ресурсов, 

мобилизованных посредством налогов.  

Тревожным фактом является растущий сектор неформальной экономики, 

который, хотя и позволяет избежать безработицы, несет в себе множество рисков и 

угроз для субъектов социально-трудовых отношений, в связи с так называемыми 

прекариальными условиями труда, обусловленными распространением 

негарантированных и незащищенных трудовых отношений.  

Нестандартные формы занятости в общей структуре имеют устойчивую 

тенденцию к росту. Учитывая основные показатели социально-экономического 

развития, возможно, оптимизация регионального рынка труда и может быть 

осуществлена на основе развития нестандартных форм занятости, однако следует 

учитывать, что данная ситуация будет способствовать дальнейшему уклонению от 

налогов все большего числа нестандартных работников, низкому уровню налоговых 

поступлений и страховых взносов от работодателей, а также потребует 

дополнительных финансовых затрат системы социальной защиты населения [11].  

В связи с этим государственная политика занятости должна не только 

обеспечивать поддержание стабильности занятости, но и формировать условия для 

обеспечения баланса интересов между работниками и работодателями. Эффективное 

преодоление новых вызовов в сфере занятости невозможно без решения проблем 

низкой оплаты труда.  

В условиях бюджетного дефицита и экономического кризиса основными 

механизмами, которые могут в значительной степени повысить результативность 

финансового обеспечения социальной защиты, являются: адресное распределение 
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средств в пользу малоимущих и незащищенных категорий граждан; сдерживание 

роста безработицы, создание условий для расширения занятости, активного 

вовлечения трудоспособных граждан в сферу трудовой деятельности.  
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHODS OF MANAGEMENT LABOUR RESOURCES OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті відмічено, що основним дієвим інструментом якісного 

управління трудовими ресурсами являється процес формування якості управління 

трудовими ресурсами. Виділено основні елементи трудових ресурсів, а саме, профілю 

освіти, рівень кваліфікації, творчий підхід, інноваційна активність, мотивованість 

праці, комунікабельність. Наведено складові організації ефективного управління 

трудовими ресурсами. 

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, економічно 

активне населення. 

 

Abstract. It is marked in the article, that the basic effective instrument of high-

quality management labour resources is a process of forming of quality of management 

labour resources. The basic elements of labour resources are selected, namely, to the type of 

education, level of qualification, creative approach, innovative activity, explained of labour, 

communicability. Component organizations of effective management labour resources are 

resulted. 

Keywords: labour resources, labour potential, labour force, economic active 

population. 

 

Постановка проблеми. Значимість трудових ресурсів та їх діяльності в 

економіці нашої країни дуже важко переоцінити, адже достеменно відомо, що 

належний рівень організації трудових ресурсів є основою для повноцінного 

забезпечення всіх підприємницьких та виробничих структур, а також населення 

якісними товарами та послугами.  

Трудові ресурси безпосередньо взаємопов’язані із всіма галузями економіки 

країни, оскільки виступають основним постачальником та реалізатором товарів та 

продукції для країни і населення, а також володіють певними специфічними рисами. 

Актуальність даного питання і обумовлює, застосування системного інтегрованого 

підходу до управління в сфері трудових ресурсів.  
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Серед нагально важливих передумов, що сприяють управлінню трудовими 

ресурсами не тільки на мікро- та мезорівні, але й на рівні зовнішньоекономічної 

діяльності, ми можемо виділити ефективність використання на підприємствах 

трудових ресурсів, що є основним параметром, нагально необхідним для 

безперервності процесів суспільної торгівельної діяльності (а також, виробничих 

процесів), процесів функціонування трудових ресурсів у підприємницько-виробничій 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі на сьогодні проблемні 

питання управління, формування, а також ефективності використання трудових 

ресурсів доволі актуальні і широко розглядаються в науково-практичній літературі. 

Зокрема, зарубіжними економістами актуалізуються питання ефективності 

використання трудових ресурсів, що висвітлені в працях: П. Друкера, Дж. Кендрика, 

Л. Кима, М. Мескона, Ф. Хедоури, Х. Ширенбека, Г. Шютте, Х. Майєра, 

В. Вільгельма, М. Фішера, П. Гербста, П. Джекмана, Дж. Гані, Дж. Гріттманна. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення проблемних 

питань управління, формування, а також ефективності використання трудових 

ресурсів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційні зміни, що 

відображаються на сучасному етапі економіки України, викликані процесами 

глобалізації, інтеграції до світогосподарського простору, обумовлюють необхідність 

у визначенні нових, прогресивних підходів до управління трудовими ресурсами на 

підприємствах, що надає їм конкурентних переваг.  

Одним із головним у застосуванні таких підходів є ефективне управління 

трудовими ресурсами, що допоможе забезпечити високий рівень у задоволені вимог 

адміністративного управління, реалізовування очікуваних сподівань управлінського 

персоналу, що є однією з найважливіших передумов успішної діяльності 

підприємства. Оскільки, за сучасних умов розвитку науково-економічної думки, 

проблемні питання управління трудовими ресурсами вирішуються традиційними 

методами менеджменту з точки зору формування та використання, то якість 

управління ними стає неефективною.  

І тому, основним дієвим інструментом, що здатен забезпечити виконання 

якісного управління трудовими ресурсами, які б відповідали положенням та вимогам 

міжнародних стандартів, і могли здійснювати успішну конкуренцію не тільки на 

внутрішній, але й на зовнішній ланках управління, є процес формування якості 

управління трудовими ресурсами, що базується на основі активізації управління 

трудовим потенціалом підприємства.  

За сучасних умов господарювання стрімко зростають значення таких важливих 

елементів трудових ресурсів, як:  

 наявності відповідної до профілю освіти; 

 високого рівня кваліфікації та професіоналізму; 

 досвіду практичної роботи; 

 застосування творчого підходу; 
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 інноваційної активності у професійній діяльності; 

 вмотивованості праці; 

 комунікабельності, що у певній сукупності формують показники якості 

трудових ресурсів.  

Процес формування якості трудових ресурсів сьогоднішній день є однією з 

найменш розвинених функцій управління діяльністю підприємства, що актуалізує 

необхідність подальшого вирішення даної наукової проблематики.  

Організація ефективного управління трудовими ресурсами сьогодні – це 

головна проблема до будь-якого підприємства. У сучасній діловій спільноті постає 

гостра нестача у професійних кадрах, що здатні співпрацювати один з одним, 

запропоновувати нові ідеї, підтримувати стратегічні завдання розвитку підприємств.  

Історичний досвід європейських держав засвідчує, що управлінська та 

адміністративна діяльності відіграють першочергову роль у суспільно-економічних 

стосунках. 

Управління трудовими ресурсами – одна з найважливіших та найважчих сфер 

підприємницької діяльності, де рівень організації професійного виконання обов’язків 

працівниками об’єднується виробничий процес.  

Висновки. Перебіг суттєвих перемін, що стався в соціально-економічній моделі 

розвитку нашої країни, починаючи з розпаду радянської системи господарювання, та 

закінчуючи курсом до європейсько-орієнтованого типу економічного розвитку 

української держави, спонукали до: необхідності запровадження інтеграційно-

економічного типу ведення економічної діяльності; взаємодії управління трудовими 

ресурсами з іншими ланками господарювання підприємства; суттєвих перемін в 

видах господарювання та виконання підприємницької діяльності; трансформаціях 

процесів працевлаштування населення. 
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

SOME FEATURES OF THE FORMATION OF CORPORATE CULTURE 

 

Анотація. У статті розглядаються питання формування корпоративної 

культури на досліджуваному підприємстві. Приділяється увага особливостям 

визначення рівня корпоративної культури на підприємстві та її зв’язку із якістю 

роботи самого підприємства. 

Ключові слова: корпоративна культура, рівень культури, лояльність. 

 

Abstract. The article deals with the questions of formation of corporate culture at the 

investigated enterprise. The attention is paid to the peculiarities of determining the level of 

corporate culture in the enterprise and its connection with the quality of the enterprise itself. 

Keywords: corporate culture, cultural level, loyalty. 

 

Постановка проблеми. З часом, розвиток будь-якого підприємства, переживає 

етап, на якому відбувається зміна поглядів менеджменту: з позиції максимум 

прибутку за прийнятних витрат до позиції розуміння важливості додаткової мотивації 

працівників, оскільки підняття заробітних плат не призводить до автоматичного 

зростання продуктивності. Саме на цьому етапі особливої ваги набуває розуміння 

того, наскільки важливим є відношення працівників до працедавця, їх лояльність та 

відданість.  

Проблематику взаємовідносин працівників та працедавця багато в чому 

дозволяє вирішити правильна організація корпоративних відносин на підприємстві. А 

корпоративні відносини формуються на засадах сформованого того чи іншого типу 

корпоративної культури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці корпоративної 

культури присвячено роботи Палеха Ю., Кудіна В., Бєлоліпецького В., Королюк С., 

Кочеткова Г.Б., Кузьміна А., Льюїса Р. та інших авторів. Проте, незважаючи на якісне 

розроблення даної проблематики багатьма дослідниками, питання формування 

корпоративної культури потребує подальшого активного вивчення, оскільки 

багатомірність її прояву майже не зліченна.  

Формулювання цілей статті. Стаття покликана розглянути певні практичні 

особливості формування корпоративної культури на досліджуваному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що з точки зору 

більшості дослідників, культура управління – це потужний стратегічний інструмент, 

що дозволяє орієнтувати всі підрозділи підприємства та окремих осіб на спільні цілі, 

мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати лояльність і полегшувати 
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спілкування. 

Крім того, одним із складників корпоративної культури виступає відношення 

клієнтів підприємства до самої компанії, тобто репутація компанії.  

Кожна торгова організація намагається створити хорошу репутацію у своїх 

клієнтів. Тому в основу класифікації культури торгових організацій був покладений 

принцип відносин клієнт-персонал.  

На рисунку 1 відображена матриця, в кожному з квадрант якої описаний тип 

корпоративної культури.  

 

Ціннісні орієнтації 

спрямовані на клієнта 

Клієнторієнтований тип 

корпоративної культури 

Образний тип 

корпоративної культури 

сильна орієнтація 2 1 

слабка орієнтація 4 3 

 
Власницький тип 

корпоративної культури 

Сімейний тип 

корпоративної культури 

Рис. 1. Матриця типів корпоративної культури торгових організацій 

 

Наведемо характеристику кожного квадранту даної матриці.  

Квадрант 1. Образна корпоративна культура, до якої організація повинна 

прагнути. В організації з такою культурою з однаковою увагою ставляться як до 

інтересів клієнтів, так і до інтересів свого персоналу. Принципи: «Клієнт понад усе» і 

«З повагою ставиться до свого персоналу» не просто зафіксовані на папері. Їх 

дотримується керівництво і самі працівники. Персонал відчуває себе захищеним з 

боку керівництва, відчуває почуття відданості до компанії, він прагне до досягнення 

поставлених цілей. Цілями в даному випадку виступають задоволення запитів 

клієнтів організації. Клієнт має почуття задоволеності, персонал задоволений – у 

результаті виграє вся організація.  

Квадрант 2. Клієнторієнтований тип організації, в якій склався даний тип 

культури, особлива увага приділяється інтересам клієнтів. Інтереси персоналу 

особливо не враховуються. Працівникам постійно нав’язується, що в організації 

немає нікого і нічого важливішого клієнта і його інтересів. Покупцям подобається 

відвідувати такі компанії. Однак у працівників поступово наростає відчуття 

незадоволеності, яке може вилитися у відкритий конфлікт між керівниками і 

працівниками або призвести до звільнення персоналу.  

Квадрант 3. Сімейна культура. У таких організаціях, навпаки, на перше місце 

ставлять персонал та його інтереси. Як правило, в компаніях з такою культурою 

працюють члени однієї родини або друзі. Клієнтами таких організацій можуть 

виступати знайомі, для яких високоякісне обслуговування не так вже й важливо. 

Стиль управління в таких компаніях ближче до ліберального. Ця культура нагадує 

«культуру особистості». Однак з часом, у ситуації конкурентної боротьби, такі 

організації не зможуть вистояти без гарного обслуговування.  

Квадрант 4. Власницький тип культури. Компанії, в яких присутній такий тип 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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культури, були поширені в нашій країні в середині 90-х років, але і в даний час 

зустрічаються організації з таким типом культури. Такі організації більше орієнтовані 

на збут і отримання прибутку, а не на клієнта. Стиль управління авторитарний. З 

думкою персоналу не вважаються («кому не подобається працювати – нікого не 

тримаємо»). Психологічний клімат в організації напружений. Працівники відчувають 

почуття невпевненості у завтрашньому дні, звідси напруженість, нервозність у 

відносинах з клієнтами. 

Виходячи з даної типології на нашому підприємстві більш за все може бути 

доречним саме власницький тип корпоративної культури.  

Для того, щоб досягти подібного типу корпоративної культури нашому 

досліджуваному підприємству слід було б звернути увагу на наступні 

особливості (табл. 1).  

Таблиця 1 

Шляхи трансформації корпоративної культури 

Трансформація в області управління 

персоналом 
Трансформація в області відносин з клієнтами 

1. З’ясування трудових цінностей 

працівників.  

2. Доручення складних справ працівникам з 

метою розвитку їх ініціативи. 

3. Впровадження більш дієвої системи 

стимулювання  

1. Періодичне донесення цінностей компанії до 

співробітників: щотижневі або щоденні збори 

персоналу з обговоренням цілей, філософії 

компанії. 

2. Навчання продавців ефективним продажам  

 

Проведений аналіз дозволив визначити, що основним фактором успішної 

діяльності досліджуваного підприємства є прихильність її працівників базовим 

принципам корпоративної культури. Для оцінки рівня прихильності (лояльності) 

необхідно провести опитування серед працівників і керівників (вище керівництво) 

нашого підприємства. 

Працівникам пропонується проранжувати від 1 – найбільше значення до 4 – 

найменше значення і оцінити (від 1 – найменша оцінка до 5 – найвища оцінка) кожен 

елемент культури організації. Дані потрапляють у відповідні графи: «важливість» і 

«значення». Керівники повинні просто проранжувати важливість в організації 

елементів культури. Потім, шляхом зіставлення рангів керівників і працівників, 

розраховують відхилення. Дані заносять у графу «оцінка важливості» відхилення в 

рангах оцінка важливості.  

Далі, шляхом перемноження показників, що знаходяться в графі «оцінка 

важливості» на показники у графі «значення» отримують приватні показники сили 

елементів культури, підсумовуючи які отримують інтегральний показник сили 

культури. Максимальне значення даного показника дорівнює 80, мінімальне – 40. 

Чим вище величина показника, тим сильніше культура. Відповідно до цієї моделі і 

проведеного дослідження була оцінена сила корпоративної культури досліджуваного 

підприємства (табл. 2).  

Як видно з таблиці на нашому підприємстві спостерігається слабкий рівень 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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корпоративної культури (розбіжність в основних цінностях, не розвиненість 

елементів).  

Таблиця 2 

Сила корпоративної культури 
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Символіка  2 4 2 2 2,8 5,6  

Норми  1 1 0 4 4,5 18,0  

Ритуали  4 3 1 3 3,6 9,6  

Єдині цінності і 

переконання  

3 2 1 3 3,8 11,4 44,6 

 

Оцінка показника сили культури здійснюється в декілька етапів:  

1. Розрахунок інтегрального показника сили культури з використанням 

вищезгаданої моделі за звітний період. 

2. Порівняння показника за звітний період з показником базисного періоду. 

3. Факторного аналізу, на основі порівняння показника за періоди (зміна в 

розбіжності цінностей керівництва і персоналу, збільшення/зниження оцінки 

елементів культури). 

4. Узагальнюючий аналіз стану корпоративної культури (табл. 3).  

Таблиця 3 

Матриця сили корпоративної культури базового підприємства 

«Сила» культури 20-40 41-60 61-80 

Особливості 

культури 

Невідповідність 

культури прийнятої 

стратегії 

Невідповідність окремих 

елементів корпоративної 

культури 

Відповідність 

елементів культури 

прийнятої стратегії 

Трансформація 

елементів 

культури 

Зміна стратегії 

Заява цінностей 

підприємства керівниками 

компанії 

Фіксація рівня 

культури, що склалася 

 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що слабкий рівень 

корпоративної культури та її роль у життєдіяльності організації чітко 

прослідковується. Зниження обсягів продажу і продуктивності, погіршення 

психологічного клімату в колективі (зростання напруженості, конфлікти), збільшення 

витрат, внаслідок чого в йде скорочення персоналу. Тому нашому підприємству варто 

було б подумати про зміну стратегії, або більше приділяти увагу заяві цінностей 

компанії.  

Висновки. Наведені у статті дані, а також практичний досвід українських 

підприємств, свідчать, що корпоративна культура є важливою складовою діяльності 

підприємства, яка прямо впливає на якість діяльності підприємства, лояльність його 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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працівників та клієнтів. Тому на нашому підприємстві варто приділити значну увагу 

питанням підвищенням її рівня та адаптації до вимог ринку.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ, ЯК ОБ’ЄКТА 

СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 

 

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE, AS AN OBJECT OF 

STRATEGIC CHANGES 

 

Анотація. Статтю присвячено розгляду проблем актуальності та якості 

стратегічних змін діяльності підприємства шляхом удосконалення відповідної 

організаційної структури досліджуваного підприємства.  

Ключові слова: стратегічне управління, управління персоналом, організаційна 

структура.  

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problems of relevance 

and the quality of strategic changes in the activity of an enterprise by improving the 

organizational structure of the enterprise under study. 

Keywords: strategic management, personnel management, organizational structure.  

 

Постановка проблеми. Рішення важливих проблем економічного і соціального 

розвитку країни неможливе без організації принципово нових ринкових відносин між 

партнерами, удосконалення методів керівництва, зміни стилю господарювання, 

психології і мислення керівників, розширення та поглиблення демократії, подальшого 

поліпшення дисципліни, підвищення відповідальності персоналу всіх ланок 

виробництва та управління.  

Управління персоналом є однією із найважливіших сфер діяльності організації, 

яка може багаторазово підвищити ефективність будь-якого виробництва, а вивчення 

проблем ефективного управління персоналу аграрних підприємств обумовлено 

об’єктивними якісними змінами, що характеризують сучасну діяльність і 

трансформації в аграрному секторі, активну і визначальну роль людських ресурсів в 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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управлінні підприємством. Люди вирішують, процвітати підприємству чи бути 

банкрутом. Виникла необхідність використання ринкових форм, методів і технологій 

кадрової роботи, опанування високоефективним стилем управління персоналом.  

Сьогодні є серйозні передумови створення високоефективного механізму 

реалізації персоналу. Але для того, щоб задіяти такий механізм на практиці, 

необхідне його організаційне підкріплення у вигляді служб управління та розвитку 

персоналу, які відіграють визначну роль у стратегічному менеджменті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання стратегічного 

управління присвячено праці багатьох вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: 

Томпсон А., Стрікленд І., Ансофф А., Доль П., Друкер П., Портер М., Мінцберг Г., 

Фатхутдінов Р.А., Бланк І.А., Віханський О., Шершньова З., Тарнавська Н.П., 

Швед В.В. та інші.  

Проблематиці менеджменту підприємства присвячено роботи Богині Д., 

Друкера П., Дж. К. Грейсон, Делл К.О., Ладанова І.Д., Пушкар Р.М., 

Тарнавської Н.П., Хомякова В.І., Чернявського А.Д., Чернявский А.Д. та інші.  

Формулювання цілей статті. Стаття присвячена розгляду питання впливу 

організаційної структури підприємства на якість стратегічного управління даним 

підприємством.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Успішне виконання функцій з 

управління персоналом багато в чому визначається ефективністю організаційного 

забезпечення. Система організаційного забезпечення управління персоналом являє 

собою взаємозалежну сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів 

підприємства, що забезпечують розробку й прийняття управлінських рішень по 

окремих аспектах його кадрової діяльності і несуть відповідальність за результати 

цих рішень.  

Виходячи із зазначеного вище можемо говорити про те, що прийшов той час, 

коли персонал підприємства керівники розглядають як чинник, без якого неможливо 

забезпечити конкурентоспроможність ні продукції, ні підприємства в цілому. 

Відповідно, саме проблемі формування організаційного забезпечення системи 

управління персоналом, розробці організаційної структури.  

Людський фактор нині є стратегічним фактором та одним з найважливіших 

аспектів виживання підприємства в нестабільних умовах розвитку ринкових відносин. 

Саме людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси, виконує роль 

наріжного каменю конкурентоздатності, економічного зростання й ефективності – 

стверджують представники американського менеджменту Дж.К. Грейсон-молодший і 

К.О. Делл. З цієї точки зору працівників чи персонал можна розглядати як джерело 

невикористаних резервів і як одну з можливостей налагодити раціональніше 

планування та прийняття рішень у загальній структурі підприємств.  

Розглядаючи управління людськими ресурсами досліджуваного підприємства, 

можна виділити такі загальні риси:  

 ставлення до людського фактору як до джерела доходів;  

 створення простору для діяльності кожного працівника і трудового колективу 
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в цілому;  

 інтеграція кадрової політики у загальну політику підприємства і суспільства.  

Ринкова економіка поєднує усіх членів трудового колективу загальним 

економічним інтересом, який визначає їх ставлення до праці і її результатів. Суть 

трудового колективу полягає у тому, що об’єднуючи людей загальним соціальним і 

виробничим інтересом, він ставить за мету створення умов для розкриття 

індивідуальності особистості, реалізації її повноцінного розвитку.  

І, як результат, розвивається сам колектив: чим яскравіша і змістовніша 

індивідуальність, чим більше у колективі творчих особистостей, людей з розвинутою 

свідомістю, тим більш дієздатним є колектив у цілому. Тому управління персоналом 

перебудовує також характер людських взаємовідносин всередині трудового 

колективу.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в управлінні трудовим колективом 

базового підприємства людина (персонал) одночасно може бути суб’єктом управління 

(коли приймає рішення) і об’єктом управління (коли виконує рішення вищого 

керівництва). Вище керівництво досліджуваного підприємства має закріплені 

статутом повноваження – це право приймати остаточне рішення, спрямовувати і 

координувати роботу інших та віддавати накази.  

Основу управління на базовому підприємстві складають лінійні менеджери. 

Лінійні менеджери уповноважені спрямовувати роботу своїх підлеглих. Вони 

відповідають за виконання основних завдань організації.  

До обов’язкових функцій лінійного менеджера нашого підприємства з 

ефективного управління персоналом належать:  

 розміщення персоналу на відповідних робочих місцях;  

 залучення в організацію нових працівників;  

 навчання працівників новій для них роботі;  

 покращення якості роботи кожного працівника;  

 створення умов для творчого співробітництва і розвитку добрих 

взаємовідносин між працівниками;  

 роз’яснення політики та послідовності дій організації;  

 контроль трудових витрат;  

 розвиток здібностей кожного працівника;  

 створення і підтримання задовільно морального клімату в підрозділі. 

Найбільш інерційною підсистемою управління персоналом досліджуваного 

підприємства в розрізі стратегічного управління є організаційна структура управління 

персоналом (ОСУП), яка має відбивати прийнятий порядок організації управління 

персоналом, досягнутий на певний відрізок часу.  

Організаційна структура нашого підприємства визначає впорядкованість 

завдань, посад, повноважень і відповідальності працівників служби персоналу, 

виходячи з яких вона здійснює свою управлінську діяльність.  

Можна зауважити, що організаційна структура управління персоналом – це 
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система зв’язків і відносин, що виникають (зникають) у процесі трудової діяльності, 

між існуючими та створюваними (зникаючими) ланками системи управління 

персоналом, трудовими колективами, ступенями системи управління персоналом 

згідно з обраною стратегією розвитку загального управління.  

В умовах впровадження стратегічного управління робочою силою здійснюється 

перехід від «традиційних» до стратегічних ОСУП. Далі наведено їх порівняльну 

характеристику.  

«Традиційні» ОСУП мають такі особливості, вони:  

 функціональні, централізовані, ієрархічні, стабільні;  

 щільний розподіл праці (за всіма ознаками), спеціалізація діяльності, 

закріплення обов’язків у стандартних організаційних документах;  

 механізм контролю – централізований із застосуванням всіх форм і методів.  

ОСУП в стратегічному управлінні для досліджуваного підприємства мають такі 

особливості, вони:  

 децентралізовані, гнучкі, з універсальними (в тому числі тимчасовими) 

ланками, створеними «під мету»;  

 принцип формування ланок: орієнтація на виявлення та розв’язання проблем 

управління персоналом;  

 ОСУП – єдина команда, що користується як адміністративними, так і 

соціально-психологічними методами координації та контролю.  

Організаційна структура управління персоналом, зорієнтована на поточну 

діяльність (тобто на прийняття стандартних рішень), як правило, більш стабільна, 

створена за функціональним принципом, ієрархічна, з досить глибоким розподілом 

праці (горизонтальним, вертикальним, функціональним, технологічним і 

кваліфікаційним), із закріпленням обов’язків і повноважень в секторах, з 

розробленими стандартами управлінської діяльності та організаційними 

документами. Контроль за діяльністю відділу персоналу – переважно 

адміністративний, централізований та спеціалізований за секторами та ланками.  

Стратегічні ОСУП, зорієнтовані на реакцію на зміни у зовнішньому 

середовищі, характеризуються більшою децентралізацією (різного типу), гнучкістю, 

універсальністю в діяльності окремих секторів, націлених на виявлення проблем і 

прийняття нових управлінських рішень щодо персоналу. 

Стратегічні ОСУП, крім того, покликані досягти балансу між стратегічною та 

поточною діяльністю, забезпечити керованість процесами розвитку одних і 

скорочення інших напрямків управління персоналом. Усе це доводить, що стратегічні 

ОСУП, як правило, є більш складнішими й потребують високої кваліфікації від 

менеджерів персоналу для їх розробки і використання. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що для ефективного досягнення 

поставлених стратегічних цілей керівництву досліджуваного підприємства варто 

пильну увагу приділити саме стратегічним система управління персоналом 

підприємства, як основній запоруці стабільного та ефективного розвитку.  
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF 

UNCERTAINTY 

 

Анотація. У роботі розглянуто сутність фінансового менеджменту та 

невизначеності. Визначено екзогенні та ендогенні фактори невизначеності. 

Досліджено цілі, принципи та функції фінансового менеджменту. Запропоновано 

заходи для формування ефективної системи фінансового менеджменту підприємства.  

Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, менеджмент, невизначеність, 

фінансовий менеджмент, управлінське рішення. 

 

Abstract. In the article the essence of financial management and uncertainty is 

considered. The exogenous and endogenous factors of uncertainty are determined. The 

goals, principles and functions of financial management are investigated. Proposed 

measures for the formation of an effective system of financial management of the enterprise. 

Keywords: finance, financial resources, management, uncertainty, financial 

management, management decision. 
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Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що українські підприємства 

змушені здійснювати свою виробничо-господарську діяльність долаючи мінливості та 

невизначеності, які викликані неоднозначністю тенденцій економічного розвитку, 

нестабільністю механізму ринкового регулювання, політичною та територіальною 

кризою тощо. При цьому спрогнозувати процеси управління доволі складно, адже 

відсутня повна інформація про функціональне середовище, існують суперечливі 

тенденції розвитку, елементи випадковості та інші риси господарювання. Тому велика 

частина управлінських рішень на підприємстві приймається на фоні невизначеності та 

ризику.  

Сьогодні в умовах кризових явищ як в економіці України, так і у світовій, 

однією із головних умов стабілізації соціальноекономічної ситуації є необхідність 

формування науково-обґрунтованої та практично дієвої системи методів і способів 

управління фінансовими ресурсами підприємств [10, с. 30]. При цьому важливе місце 

в управлінні сучасним підприємством відіграє фінансовий менеджмент як невід’ємна 

складова загального механізму управління підприємством, що являє собою систему 

раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності 

підприємства. Зміст фінансового менеджменту полягає в тому, що він є процесом 

вироблення скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою 

підвищення ефективності їх використання і нарощування. 

Отже, розробка та впровадження ефективного фінансового менеджменту 

підприємства в умовах невизначеності залишається актуальним питанням, оскільки 

для того, щоб вижити в складних обставинах, керівникам необхідно приймати 

нетрадиційні сміливі рішення, що, у свою чергу, підвищує рівень ризику та 

невизначеності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фінансового менеджменту 

досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Зокрема, варто 

відзначити наукові праці таких авторів, як: Бігдан І.А., Бланк І.А., Боярко І.О., 

Жилякова О.В., Жнякін Б.О., Ковальчук С.В., Краснова В.В., Лачкова В.М., 

Лачкова Л.І., Невмержицький Я.І., Поддєрьогін А.М., Рогова О.М., Сюркало Б.І., 

Ткаченко О.А., Форкун І.В., Школьник І.О. та ін. Існуючі дослідження, що належать 

цим вченим, присвячені аналізу організації управління фінансовими ресурсами 

підприємства. 

Однак, на сьогодні фінансовий менеджмент підприємств ще немає достатньо 

прийнятного рівня досконалості. На даний час окремі засади його формування й 

реалізації залишаються недостатньо опрацьованими як в методологічному плані, так і 

на практиці. Звідси виникає потреба в удосконаленні системи управління 

фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств з метою забезпечення ефективної 

реалізації фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах невизначеності та 

кризової економіки під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є теоретичні аспекти 

сутності фінансового менеджменту підприємства та невизначеності у виробничо-

господарській діяльності; розгляд основних цілей, принципів та функцій фінансового 
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менеджменту підприємства в умовах невизначеності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі існує декілька 

підходів до поняття «фінансовий менеджмент»: 

 процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсів підприємства та оптимізації обороту його грошових коштів [2, с. 11]; 

 форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за 

допомогою методів та важелів фінансового механізму [7, с. 13];  

 система принципів, засобів та форма організації грошових відносин 

підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською 

діяльністю [5, с. 23]; 

 система принципів і методів розробки та реалізації управлінських  рішень, 

пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням  фінансових  ресурсів 

підприємства й організацією обігу його коштів [9, с. 20 ]; 

 у широкому розумінні це стратегія і тактика фінансового забезпечення 

підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно управляти рухом грошових 

коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення [4, с. 70]. 

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінансовий менеджмент) 

забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі 

фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням 

фінансової дисципліни, націлений на подальший розвиток підприємства, на 

досягнення його стратегічних цілей [6]. 

Як вже зазначалось вище, управлінські рішення, що приймаються керівництвом 

підприємства в системі фінансового менеджменту нерозривно зв’язані із 

невизначеністю. 

Невизначеність припускає наявність факторів, за яких результати дій не є 

детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на результати невідомий; 

наприклад, це неповнота або неточність інформації. 

Умови невизначеності, що мають місце за будь-яких видів підприємницької 

діяльності, є предметом дослідження та об’єктом постійного спостереження 

економістів різних профілів, а також фахівців інших галузей (юристів, соціологів, 

політологів, психологів тощо). Такий комплексний підхід до вивчення даного явища 

(явища невизначеності в бізнесі) пов’язаний з тим, що господарські суб’єкти в 

процесі свого функціонування випробовують залежність від цілої низки факторів [3].  

Невизначеність досягнення того чи іншого результату господарської діяльності 

підприємства визначена впливом екзогенних (зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) 

факторів. 

До екзогенних факторів невизначеності належать: політична нестабільність, 

соціально-економічна напруженість, національні, міжетнічні сутички; регіональні та 

галузеві особливості розвитку; нестійкість фінансового ринку та національної валюти, 

інфляція; потреба в інвестиціях, споживчий попит. Перелічені фактори ризику 

формують макросередовище функціонування підприємства.  

http://www.smartcat.ru/Terms/term_36085016.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_36085016.shtml


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

85 

Ендогенні фактори невизначеності безпосередньо залежать від діяльності 

підприємства та обумовлені неможливістю точного прогнозування її основних 

параметрів. До ендогенних факторів відносяться зміни: 

 технології та структури основних виробничих фондів, їх функціонального та 

економічного зношення; 

 місткості ринку збуту, обсягів виробництва, конкурентоздатності 

підприємства;  

 постійних і змінних витрат, рентабельності виробництва, прибутковості 

інвестованого та власного капіталу; 

 джерел фінансування діяльності підприємства, вартості позикового, 

залученого і розміщеного капіталу. 

Ендогенні фактори невизначеності на підприємстві породжують низку ризиків 

у сфері фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства [3]. 

Фінансовий менеджмент як механізм управління рухом фінансових ресурсів 

спрямований на досягнення стратегічних цілей підприємства (з мінімізацією впливу 

внутрішніх та зовнішніх факторів невизначеності), тобто цілей його розвитку на 

довгострокову перспективу. Такими головними стратегічними цілями у фінансовій 

сфері виступають прибутковість, надійність та ліквідність. Ці головні цілі не можуть 

бути досягнуті одночасно і являють собою так званий «магічний трикутник» цілей 

фінансового менеджменту. 

Пріоритетність тієї чи іншої мети (підцілі) встановлюється менеджером або 

власником підприємства, виходячи з їх сприйняття особистих цілей та теорій 

організації бізнесу в умовах сформованої кон’юнктури ринку та невизначеності й 

ризикованості господарювання (рис. 1) [8]. 

Рис. 1. «Магічний трикутник» цілей фінансового менеджменту 

 

Для побудови дієвої системи управління фінансовими ресурсами підприємства 

та забезпечення ефективного управління його фінансовою діяльністю необхідно 
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готівки) 

Дохідність  
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інвестиційні проекти) 
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дотримуватись головних принципів фінансового менеджменту, які дозволять 

зменшити негативні наслідки невизначеності виробничо-господарської ситуації за 

сучасних умов функціонування (табл. 1).  

Таблиця 1 

Принципи фінансового менеджменту 

Принцип Зміст 

1) інтегрованість із загальною 

системою управління 

підприємством 

 зв’язок з операційним, інноваційним менеджментом, 

менеджментом персонала 

2) комплексний характер 

формування управлінських рішень 

 усі управлінські рішення в сфері формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів і організації грошового обігу 

взаємопов’язані і прямо або опосередковано впливають на 

результати діяльності підприємства, фінансовий менеджмент; 

 комплексна система, що керує, забезпечує розробку 

взаємозалежних управлінських рішень щодо результативності 

фінансової діяльності 

3) високий динамізм управління 

 через динаміку впливу зовнішнього середовища, зокрема, 

зміни кон’юнктури фінансового ринку, зміни в часі внутрішніх 

умов функціонування підприємства 

4) варіативність підходів до 

розробки окремих управлінських 

рішень 

 підготовка кожного управлінського рішення у сфері 

формування фінансових ресурсів і організації грошового обігу 

повинна враховувати альтернативні можливості дій 

5) орієнтованість на стратегічні 

цілі розвитку підприємства 

 визначення способів дій, що забезпечать всі основні напрями 

розвитку фінансової діяльності підприємства та фінансових 

відносин шляхом формування довготермінових фінансових 

цілей, вибору найефективніших шляхів їх досягнення, 

адекватного корегування джерел формування й напрямів 

використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього 

середовища 

Джерело: складено авторами на основі [1, с. 8; 12]. 

 

Функції фінансового менеджменту направлені на реалізацію функцій фінансів 

підприємства і конкретизуються з урахуванням особливостей управління окремими 

аспектами його фінансової діяльності (табл. 2). 

Отже, при формуванні фінансового менеджменту підприємства необхідно 

враховувати наявність невизначеності та ризикованості діяльності, вірно та чітко 

встановлювати цілі управління фінансовими ресурсами, застосовувати основні 

принципи та ефективно використовувати функції фінансового менеджменту. При 

цьому перший план виходить питання технології постановки управління всередині 

підприємства, яка повинна включати такий мінімальний набір заходів: 

 перебудова механізму управління всього підприємства з урахуванням вимог 

фінансової прозорості, управління за допомогою бюджетування; 

 розробка організаційної структури управління з поділом на бізнес-одиниці; 

 організація роботи фінансової служби таким чином, щоб була можливість 

одержувати інформацію в розрізі об’єктів фінансового управління, управлінських 
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процесів (планування, аналіз, прогноз), фінансових потоків; 

 розробка стандартів управлінського обліку для всього підприємства загалом і 

для кожної ланки окремо: форми звітності, терміни, інформаційні потоки, 

документообіг тощо. Особливо важливо досягти поєднання управлінського й 

бухгалтерського обліку, оскільки основним джерелом фактичної фінансової 

інформації є саме бухгалтерія підприємства; 

 автоматизація за допомогою сучасних комп’ютерних технологій і 

програмного забезпечення процесів фінансового менеджменту. 

Таблиця 2 

Функції фінансового менеджменту як керуючої системи та спеціальної сфери 

управління підприємством [1, с. 10] 

ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

як керуючої системи 
як спеціальної сфери управління 

підприємством 

1. Розробка фінансової стратегії підприємства 1. Управління активами 

2. Створення організаційних структур, що 

забезпечують ухвалення й реалізацію  управлінських 

рішень з усіх аспектів фінансової діяльності 

підприємства 

2. Управління капіталом 

3. Формування ефективних інформаційних систем, 

що забезпечують обґрунтування альтернативних 

варіантів управлінських рішень 

3. Управління інвестиціями 

4. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової 

діяльності підприємства 
4. Управління грошовими потоками 

5. Здійснення планування фінансової діяльності 

підприємства за її основними напрямами 
5. Управління фінансовими ризиками 

6. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації 

ухвалених рішень у сфері фінансової діяльності 
6. Антикризове фінансове управління 

7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією 

ухвалених управлінських рішень у сфері фінансової 

діяльності 

 

 

Висновки. В умовах кризовості економіки для українських підприємств виникає 

необхідність більш активного впровадженні та використання фінансового 

менеджменту. Така необхідність  обумовлена високим рівнем невизначеності 

зовнішнього середовища, що впливає на збільшення ризиків і втрат при прийнятті 

фінансових рішень, обертається кризовим фінансовим станом більшості підприємств, 

що, в свою чергу, потребує оптимізації використання фінансових ресурсів, 

підвищення точності прогнозування і планування фінансово-господарської 

діяльності. Зростаючий ступінь невизначеності інформації та нестабільності 

зовнішнього середовища призводять до того, що реалізація фінансових планів 

відбувається в умовах, відмінних від передбачуваних. 

Наявність наведених проблем свідчить про необхідність розробки і 

застосування принципово нових підходів до фінансового менеджменту підприємства 
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в умовах невизначеності, властивих ринковій економіці. Для забезпечення 

ефективного управління фінансами підприємств актуальним стає створення 

адаптивної системи фінансового менеджменту, що має являти собою гнучку систему 

принципів і методів розробки, обґрунтування, прийняття, реалізації управлінських 

рішень з питань формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 

підприємства, контролю за реалізацією цих рішень, яка забезпечує ефективне 

управління підприємством. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ 

 

FEATURES OF OPERATIONAL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL SERVICES 

 

Анотація. У статті описані загальні особливості сфери послуг. 

Охарактеризована специфіка діяльності закладів освіти України за сучасних умов. 

Вказані значущі елементи операційного циклу закладів освіти. Наведена аналогова 

модель здійснення операційного процесу у сфері надання освітніх послуг. Визначені 

основні складники системи операційного менеджменту сучасних закладів вищої 

освіти. 
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Ключові слова: заклад вищої освіти, освітні послуги, операційний 

менеджмент, структура управління, компетентності, професійна підготовка. 

 

Abstract. The article describes the general features of the service sector. The 

specifics of the activity of educational establishments of Ukraine under the current 

conditions are described. The significant elements of the operational cycle of educational 

institutions are indicated. An analog model of implementation of the operational process in 

the field of providing educational services is presented. The main components of the system 

of operational management of modern higher education institutions are determined. 

Keywords: higher education institution, educational services, operational 

management, management structure, competence, vocational training. 

 

Постановка проблеми. Операційна діяльність сучасних об’єктів управління 

(промислових підприємств, банків, закладів вищої освіти, медичні заклади і т. ін.) 

залежно від складу функцій, що ними реалізуються, містить у собі чисельну кількість 

різноманітних операцій. Наприклад, для промислового підприємства можна вказати, 

щонайменше, біля п’ятдесяти операцій загального плану виконання. Якщо розглянути 

діяльність сучасного комерційного банку, то у межах його операційної діяльності 

можна виділити більше ста операцій. Отже, діяльність будь-якого суб’єкта 

господарювання можна описати конкретним набором операцій. Проте операції, які 

виконуються у різних сферах діяльності, мають свої специфічні особливості. Останні 

досить вагомо впливають на вибір управлінських рішень, що приймають операційні 

менеджери. Специфіка операцій впливає також і на процес формалізації операційної 

стратегії, і на зміст операційної функції, і на структуру та режим функціонування 

операційних систем. А це значить, що системи операційного менеджменту (ОМ) у 

різних галузях різні й не можуть повторювати одна одну. А тому з метою дальшого 

дослідження операційних систем, що функціонують у різних галузях, для 

удосконалення алгоритмів їх проектування, для відпрацювання теоретико-

методологічної бази щодо оцінки результативності й економічної ефективності їхнього 

функціонування, необхідним є розгляд особливостей управління операціями в різних 

галузях. Особливо актуальним це питання є для сфери освітніх послуг, де на цей 

момент часу відбуваються значні трансформаційні процеси. І для українських вишів є 

дуже важливими питання зміни концепції і моделі своєї діяльності, а також 

удосконалення політики і стратегії надання освітніх послуг населенню. При цьому 

планування, організація і управління операційної діяльність закладів вищої 

освіти (ЗВО) цілком залежить від особливостей управління операціями. Це і зумовлює 

нагальну потребу дослідження особливостей ОМ у сфері освітніх послуг. 

Формулювання цілей статті. У статті ставиться за мету визначення 

особливостей операційного менеджменту в сфері освітніх послуг з урахуванням 

сучасних ринкових тенденцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження актуальності й 

проблематики вищої освіти в Україні нині залучена чисельна кількість науковців і 
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практиків [1; 11; 12; 20 й ін.]. Практично всі дослідники констатують необхідність 

кардинальних змін у сфері освітніх послуг і пропонують шляхи рішення відповідної 

проблеми. Проте і науковці, і практики не приділяють належної уваги застосуванню 

ОМ для вирішення низки завдань, що пов’язані з удосконаленням моделі освітянської 

діяльності вітчизняних вишів.  

На цей момент часу існує досить велика кількість публікацій вітчизняних і 

закордонних вчених, присвячених операційному менеджменту [2-10; 13; 14; 19; 21]. 

Однак в їхніх публікаціях відсутня інформація щодо застосування операційного 

менеджменту ЗВО для удосконалення своєї діяльності. На думку ж автора, ОМ є дієвим 

інструментом підвищення результативності й економічної ефективності будь-якої 

діяльності суб’єктів господарювання [16; 18]. Це, зокрема, стосується і сфери освітніх 

послуг [15-17], що і створює потребу дослідження особливостей функціонування 

сучасних ЗВО можливостей використання ОМ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження сфери освітніх послуг 

показали, що вона характеризується збігом об’єкта менеджменту, суб’єкта, споживача 

і результату в одній особі – особі, що навчається (здобувачеві вищої освіти). 

Специфіка цієї сфери полягає в тому, що опис «продукту», як правило, чітко 

задається державним органом – Міністерством освіти і науки. Опис задається у формі 

державних стандартів для конкретних спеціальностей, у яких на цей момент часу 

регламентуються: загальна характеристика рівня освіти; обсяг кредитів, необхідний 

для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника (інтегральна, загальні, спеціальні (фахові, предметні)); нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; атестації здобувачів вищої освіти та вимоги до наявності в ЗВО системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (рис. 1). 
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Той, хто бажає отримати освітні послуги у повному обсязі, повинен пройти 

весь операційний цикл навчання. Він містить у собі такий певний перелік 

комплексних операцій, а саме: прийом, навчання, переведення, відрахування, 

академічна відпустка (за необхідністю). Ядроформуючим елементом у даному 

операційному циклі є процес навчання – іншими словами, одержання здобувачем 

вищої освіти конкретних компетентностей, тобто певних знань, навичок і 

професійних здібностей. Результат навчання задається як сукупність знань, умінь і 

навичок, якими має володіти випускник ЗВО з відповідної спеціальності.  

Основним документом, що регламентує професійні якості випускника ЗВО, є 

освітньо-професійна програма, що характеризує в узагальненому і стислому виді 

діяльності типові завдання, виробничі функції, уміння і навички. На цій основі 

формується навчальний план підготовки, у якому представлений перелік навчальних 

курсів, що забезпечать формування конкретних компетентностей у здобувача вищої 

освіти. Отже, стандарт вищої освіти є основою побудови навчального плану з 

конкретної спеціальності й розробки програм з окремих навчальних дисциплін, які і 

будуть реалізовані в процесі підготовки випускника ЗВО. 

Відповідно до сучасної концепції процес управління операційною діяльністю 

ЗВО повинен будуватися на активній ролі споживача освітніх послуг – здобувача 

вищої освіти. За умови, якщо послуги надаються за певну оплату, то споживачем 

послуг у цій сфері може виступати той, хто сплачує за навчання – або сам здобувач 

освіти, або роботодавець (замовник), що приймає випускників ЗВО на роботу. 

Учасники операційної системи ЗВО найчастіше виносяться на консультативний 

рівень операційних повноважень (дисципліни в навчальному плані на вибір 

здобувачів, аналіз стандартних професійних ситуацій, індивідуалізація навчальних 

планів і програм з урахуванням специфічних запитів замовника). Природі освітньої 

діяльності властиві так звані особисто зорієнтовані технології, коли значна частина 

ефектів і результатів може бути неформалізована, проте вони є істотно важливими.  

Крім цього, варто враховувати, що принципи раціонального ОМ в умовах 

освітньої системи України характеризують лише частину істотних процесів і явищ, 

обумовлених історичним процесом формування нових інститутів. Отже, реальний 

операційний менеджмент освітніх установ в Україні припускає наявність тих чи 

інших компромісів між вимогами управління операціями в стабільних умовах і 

особливостями незбалансованої, формованої нової освітньої системи, що знаходиться 

нині на стадії формування. 

Управління операціями в сфері освітніх послуг – галузь операційного 

менеджменту, що розвивається більш повільно. У той же час істотні зміни 

професійного середовища змушують ЗВО змінювати зміст і методи професійної 

підготовки. Операційна стратегія повинна враховувати, що освітня система 

знаходиться в системі складних прямих і зворотних зв’язків з невизначеним 

середовищем, що розвивається досить стрімко. У світі спостерігається швидкий 

розвиток технологій, структури й інституціонального механізму глобальної 

господарської системи. Це обумовлює глибокі зміни в умовах, формах та методах 
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професійної діяльності. Наслідком цього є посилення ринкових, інституціональних і 

фінансових ризиків освітньої діяльності як для безпосереднього суб’єкта (ЗВО), так і 

для того, кого навчають. 

У найближче десятиліття ВНЗ можуть зустрітися як з новими можливостями, 

так і з новими небезпеками і проблемами. Навіть песимістичні прогнози визнають 

неминучість зростання попиту на освітні послуги, хоча ці послуги уже будуть іншого 

рівня, аніж зараз. Можна припустити, що на певному рівні розвитку України 

з’явиться ефект випереджуючого збільшення попиту на освітні послуги. За певних 

умов це може викликати перегляд сегментів і масштабів ринку, а також ринкової 

політики ЗВО. Якщо розширенням ринку скористаються конкуренти, це може 

привести до втрати навіть наявної частки його. На цей момент часу ми вже 

спостерігаємо ту ситуацію, що випускники українських шкіл починають віддавати 

перевагу освіті в Європі. Слід визнати, що це реальна загроза для ЗВО України. 

Ефект активізації попиту, швидше за все, буде супроводжуватися його 

диверсифікованістю. Подальший розвиток фінансових і ринкових технологій 

призведе і до індивідуалізації професійних функцій фахівців. Відбуватиметься 

подальше вимивання менеджерів середнього рівня за рахунок розширення їхніх 

повноважень і відповідальності до рівня топ-менеджменту. Паралельно з цим матиме 

місце і диверсифікованість продукту і пропозиції. На ринку можуть з’явитися 

принципово нові освітні послуги як за змістом, так і за суб’єктами пропозиції. 

Перевага буде за ініціаторами і новаторами.  

Істотним чинником розвитку освітніх технологій обіцяє стати нарощування 

їхніх витрат. Попри те, що окремі елементи витрат будуть знижуватися (наприклад, 

вартість оргтехніки, інформаційних послуг), у цілому рух складності технічної 

оснащеності, вимог до методичного і матеріального забезпечення буде націлений на 

загальне подорожчання вартості навчання. А тому роль професійного менеджменту, у 

тому числі операційного і фінансового, у діяльності закладів вищої освіти буде 

зміцнюватися.  

Нестабільність і динамізм ситуації будуть об’єктивно актуалізувати роль 

конкурентного чинника. У першу чергу, посилиться пряма конкуренція освітніх 

послуг. Скоріше всього буде також спостерігатись підвищення цінової і нецінової 

конкуренції на ринку освітніх послуг. Це безумовно змусить ЗВО активно 

використовувати весь спектр маркетингових інструментів, а саме: сегментування, 

позиціонування, рекламу, мережевий маркетинг, PR. 

Серйозним і неоднозначним чинником, що нині впливає на побудову 

технологічних операцій і, зокрема операційний менеджмент ЗВО в цілому, є 

глобалізація освіти і пряма міжнародна конкуренція. Інтернет й інші сучасні 

інформаційні технології вже «забирають» значну частку потенційних здобувачів 

освіти. На думку автора, варто також відзначити і чинник конкуренції якості освітніх 

послуг. Уже сьогодні підсилюється роль якості підготовки здобувачів у ринковому 

позиціонуванні закладів вищої освіти. Розвиток інформаційних технологій 

призводить до більшої доступності певних видів освітньої діяльності, її методів і 
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Підготовка здобувачів вищої освіти 

Методи Концептуальний підхід Структура 
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Розвиток системи операційного менеджменту навчального закладу 

Рис. 2. Складники системи операційного менеджменту сучасних ЗВО 
 

прийомів. Проте все це має доповнюватися поглибленням професіоналізму, 

посиленням ролі професійних стандартів і професійних освітніх організацій. 

Велика кількість накопичених у суспільстві за останні десятиліття знань і 

технологій поки лише частково зуміла перебороти інcтитуціональні бар’єри і стати 

частиною сучасної економіки, техніки, медицини. Основна ж частка нововведень ще 

чекає свого часу. Тому в найближчі роки відбуватиметься подальше наростання 

інновацій – як конструктивних, що розвиватимуть соціально-економічну й 

інституціональну природу освіти, так і деструктивних, що ставлять під сумнів 

традиційні культурно-інтелектуальні й професійні цінності; як поточних, що 

реалізуються за допомогою адаптивних чи рефлекторних реакцій, так і 

довгострокових, котрі потребують усвідомлених фундаментальних змін у структурі й 

функціях освітніх установ.  

Неможливо навчити здобувача всьому, чого зажадає від нього майбутня 

професійна діяльність на базі традиційного підходу. Величезний і постійно 

нарощуваний обсяг необхідних професійних знань сьогодні не можна порівняти із 

пропускною здатністю традиційної операційної системи закладу освіти, що 

побудована на перевагах «лекційно-практичної» педагогічної технології. Тому на цей 

момент часу вже відбувається зсув центра ваги освітніх технологій у бік самостійної 

роботи здобувачів, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій. 

Це пред’являє істотно нові вимоги, як до змісту навчального матеріалу, так і до форм 

його подання і використання. Необхідною передумовою збереження цілісності 

освітнього процесу за умов глибоких змін є раціональна організація оновлюваної 

системи операційного менеджменту сучасного ЗВО, де здійснюється підготовка 

фахівців за різними спеціальностями, зокрема і за економічними (рис. 2). 
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Висновки. Нині вітчизняні заклади вищої освіти знаходяться у надзвичайно 

складній ситуації – з одного боку недостатня кількість абітурієнтів і грошових 

коштів, з іншого – посилення конкуренції з боку іноземних вишів. За цих умов 

операційна діяльність ЗВО вимагає високого ступеня гнучкості, креативності й 

агресивності. Щоб активізувати ці властивості виникає необхідність застосування 

ефективних і дієвих методів операційного менеджменту. Але ж це можливо тільки за 

умови дослідження особливостей середовища, в якому функціонують ЗВО, і 

побудови раціональної системи операційного менеджменту шляхом фахового вибору 

ключових і найбільш значимих складників останнього.  

Виконане дослідження надало можливість описати особливості операційного 

менеджменту вітчизняних вишів для сучасності та визначити основні складники, що 

описують і зумовлюють такі особливості. 
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КРИЗИС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОКУСЕ ЛЕВОРАДИКАЛЬНОЙ 

СОЦИОЛОГИИ 

 

CRISIS OF HIGHER EDUCATION IN THE FOCUS OF LEFT-RADICAL 

SOCIOLOGY 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема кризиса высшего образования 

в РФ, представленная в работах сторонника леворадикальной социологии 

А.Н. Тарасова, анализируются трактовки причин кризиса образовательной сферы 

российского общества, оценка ролевых функций и задач различных субъектов в 

данном процессе. 

Ключевые слова: образование, кризис образования, молодежь, социальное 

неравенство, деградация культуры. 

 

Abstract. The article deals with the problem of higher education in the Russian 

Federation in the works of A.N. Tarasova, assesses the crisis of Russian education from left-

wing sociology, analyzes the causes of the crisis in the educational sphere of Russian 

society, evaluates the role functions and tasks of various actors in this process. 

Keywords: education, education crisis, youth, socialine quality, degradation of 

culture. 

 

Постановка проблемы. Система высшего образования Российской Федерации 

имеет давнюю историю. Первое высшее учебное заведение появилось в стране в 

XVII веке, а спустя несколько столетий, по состоянию на 2016 год в России, согласно 

опубликованным в 2018 году данным, насчитывалось 818 высших учебных 

заведений [7, c. 33]. Фактически ежегодно российские вузы появляются в мировых 

рейтингах университетов, например, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ. Даже 

несмотря на присутствие российских университетов в авторитетных мировых 
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рейтингах, на различных уровнях социального пространства часто поднимается 

вопрос об уровне и качестве российского образования.  

В рамках современной российской социологии образования возникла серьезная 

полемика в отношении оценки источников, факторов и тенденций развития кризиса 

образовательной сферы. Одни исследователи считают, что систему высшего 

образования страны необходимо оценивать в нормативном аспекте, сравнивая при 

этом российские университеты с ведущими зарубежными университетами, которые 

обладают масштабным воздействием на общество. Другие исследователи говорят о 

социокультурных аспектах оценивания высшего образования, указывая на 

некачественность образовательного процесса из-за потери студенческой мотивации 

или неэффективности работы преподавателей в силу их перегруженности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика высшего 

образования в РФ рассматривается во многих публикациях, но основой для написания 

работы послужили труды сторонника леворадикальной социологии А.Н. Тарасова. В 

своих работах он критикует существующее российское общество, в том числе и 

систему образования.  

Формирование целей статьи. Цель данной статьи – определение основных 

проблем в системе высшего образования по мнению А.Н. Тарасова. 

Изложение основного материала исследования. А.Н. Тарасов говорит о 

взаимосвязанности множества факторов, которые в совокупности влияют на процесс 

и результаты получения знаний, и для этого он выделяет факторы, по его мнению, 

указывающих на наличие кризиса образования: наличие серьёзных социально-

экономических и культурно-политических проблем развития российского общества. 

Важнейшим социально-экономическим фактором, оказывающим разрушающее 

воздействие на систему высшего образования страны, он считает социальное 

неравенство, которое возникло в постсоветском капиталистическом обществе. В 

советском обществе, как считает А.Н. Тарасов, такой фактор был невозможен, ведь 

учащаяся и студенческая молодежь училась в единой школе по одним и тем же 

учебникам, находилась в едином пространстве СМИ, «потребляла» одни и те же (с 

минимальными вариациями) культурные продукты, имела единообразный 

социальный статус по отношению к «взрослому миру» [6]. Тем самым, отсутствовали 

реальные причины для социального расслоения, раскалывающего единое 

образовательное пространство. 

Однако такой вывод нельзя сделать в отношении постсоветской молодежи. 

Более того, социолог считает, что она практически не существует как однородная 

социальная группа. Он полагает, что различные группы современной российской 

молодежи резко различаются между собой по критерию наличия или отсутствия 

определенных ресурсов. При этом доступ к власти является для А.Н. Тарасова одним 

из важнейших факторов социальной дифференциации. Он пишет: «одни группы 

молодежи могут рассчитывать при утверждении(защите)своей позиции на помощь 

«старших» и даже прямо властных структур, а другие – не могут и, более того, 

подвергаются дискриминации и даже репрессиям со стороны властных структур» [6]. 
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Фактор социального статуса рассматривается А.Н. Тарасовым в качестве одной 

из главных причин кризиса образования. Население подвергается масштабному 

социальному разграничению, в результате которого на уровне индивидуальной 

социальной мобильности возникают проблемы. Дети из неблагополучных семей 

могут получить среднее образование, но им будет очень сложно из-за финансовых и 

социальных проблем поступить в университет. Несмотря на хорошие результаты 

ЕГЭ, обычному абитуриенту из провинции сложно попасть в престижный столичный 

университет. Сам же Единый Государственный Экзамен не способен дать полную 

оценку знаний абитуриента, хотя бы по причине закрытости 2/3 всех тестовых 

заданий, что в свою очередь снижает качество подготовки к экзамену и делает 

возможным ситуацию, при которой «двоечник» и отличник набирают почти 

одинаковые баллы по результатам ЕГЭ [4].  

Кроме того, дополнительные трудности возникают из-за снижения количества 

бюджетных мест, выделяемых абитуриентам. В ситуации сильного социального 

расслоения и экономической нестабильности высшее образование может получить 

далеко не каждый человек, а для выходца из малообеспеченной семьи такая задача 

может оказаться невыполнимой. В современных условиях наличие высшего 

образования дает шанс на выход из социальных низов, что значительно сложнее 

сделать без его наличия. 

В качестве еще одного фактора кризиса российского образования А.Н. Тарасов 

рассматривает низкое качество образовательного процесса в средней школе. Как 

известно, школа является первоосновой для получения высшего образования, и ее 

качество безусловно будет влиять на весь дальнейший процесс обучения. Тарасов 

указывает на то, что большинство малообеспеченных семей отправляет своих детей в 

непрестижные школы, которые имеют проблемы с финансированием, качеством 

педагогического коллектива и материально-технической базой. В такой среде у 

ребенка должно формироваться неприятие социальной справедливости, но чаще всего 

возникает аномия и чувство изолированности от общества. 

Однако и элитная молодежь в российском обществе не избавлена от проблем в 

престижных университетах, несмотря на то, что большинство профессоров в них 

гордятся своим университетом, своими студентами, своей программой образования. В 

данном случае А.Н. Тарасов приводит пример МГИМО, который одновременно, по 

его мнению, является университетом с общественным престижем и плохой 

репутацией [6]. Данный университет является средой выращивания элиты, для 

которой корпоративные ценности важнее ценностей, разделяемых всеми слоями 

российского общества, в том числе и ценностей знания, профессионализма и труда. 

Еще более сложная ситуация наблюдается в отношении частных вузов, которые 

утратили свою академическую независимость из-за материальной 

заинтересованности [6]. Поэтому в них учебные программы, учебные дисциплины и 

педагогическая деятельность преподавателей превратилась в имитацию и фарс. 

Также А.Н. Тарасов видит источники кризиса высшего образования в стране в 

деградации культуры. Неспособность системы образования выполнять 
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воспитательные функции приводит к тому, что резко возрастает воздействие 

массовой культуры на сознание молодежи. Серьезной проблемой, с точки зрения 

А.Н. Тарасова, является клерикализация системы школьного образования. Многие 

школы в стране ориентированы на насаждение религии и религиозных доктрин, что 

разрушает возможности формирования у индивидов научной картины мира. При этом 

не стоит забывать, что Россия – светское государство. 

На основании этого А.Н. Тарасов выявляет радикальную цель, которую 

преследует правящая элита в сфере образования: «поголовное превращение населения 

в тупое, инертное, националистически настроенное мещанское стадо, глубоко 

безразличное к общественным проблемам, неспособное к осмыслению социальной 

действительности и, следовательно, к сопротивлению властям и мечтающее «слинять 

на Запад» [5]. 

Жертвой кризиса образования, безусловно, становится российская молодежь, 

на которую негативное воздействие оказывают кризисные явления, как в 

образовании, так и в культуре. Доминирование массовой культуры привело к тому, 

что нормы престижного потребления стали насаждаться в качестве поведенческих 

приоритетов СМИ и даже преподавателями. Эпоха 1990-х годов привела к тому, что 

российская интеллигенция – в первую очередь, преподаватели и учителя –стали 

игнорировать свои воспитательные и культурные функции в образовании. 

А.Н. Тарасов пишет: «Интеллигентов – настоящих интеллигентов – в стране много. 

Но вот интеллигенции как класса (тем более как сознающего себя класса, «класса для 

себя») нет… Статусная интеллигенция» – это уже не интеллигенция. Это 

торгаши» [4]. 

С точки зрения А.Н. Тарасова, российская власть сознательно игнорирует в 

стране кризис образования. Правящим элитам не интересен тот факт, что культура 

начала навязывать населению примитивные вкусы и стандарты поведения. Власть 

целенаправленно отдала молодежь влиянию СМИ, для которых собственные 

коммерческие интересы имеют приоритет. Поэтому СМИ не только предлагают 

информацию, но и пытаются сформировать мировоззрение молодежи путем 

распространения развлекательной продукции, как российской, так и западной. 

Современная модель российского образования, по мнению А.Н. Тарасова, 

имеет следующий вид и характеристики: ненадежная структура, формализованные 

принципы деятельности, групповой эгоизм вместо индивидуальности, большое 

влияние массовой культуры на все стороны образовательного процесса. Однако такая 

модель не столько способствует развитию молодежи, сколько её моральной 

интеллектуальной деградации. 

Оценивая в целом работы А.Н. Тарасова по данной проблематике, можно 

согласиться лишь с несколькими аспектами, касающимися объяснению причин 

кризиса российского образования. Во-первых, главным фактором социализации 

российской молодежи является массовая культура, которая не приносит личности 

ничего, кроме социальной инертности и установок массового потребления. Во-

вторых, существенно снизились возможности педагогического сообщества в плане 
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реального инновационного обновления содержания система школьного образования. 

В-третьих, существует проблема развития и практической реализации 

интеллектуального потенциала российской молодежи в разных сегментах 

экономики [3]. 

Как и у любого видного публициста, у А.Н. Тарасова есть оппоненты, критики 

его идей. Однако в данном случаи, критики его работы выступают за сам факт 

абсурдности и ненужности многих проблем, поднимаемых в работах А.Н. Тарасова. В 

большей степени это касается трактовок и понимание событий Французской 

революции 1848 года, отношения к творчеству Карла Маркса и общественного 

дискурса по поводу отношений к леворадикальным политическим идеям [1; 2].  

Выводы. Ко всему вышесказанному следует добавить, что в работах 

А.Н. Тарасова наблюдается определенное смещение в сторону негативных оценок 

причин и факторов кризиса образовательной сферы российского общества. Так, он не 

рассматривает положительную роль образования в деле открытия социальных 

перспектив для молодежи, занятой в сфере услуг. Критикуя российскую власть, 

А.Н. Тарасов не обращается к оценке деятельности законодательной ветви власти 

страны в сфере образовательной политики. Исследователь часто рассматривает лишь 

последствия кризисных явлений в сфере образования, но не предлагает целостную 

теорию и практические рекомендации по выводу из кризиса системы образования. 

Такая позиция характерна для представителей леворадикальной социологии, но она 

не продуктивна в целом. Таким образом, выявление и оценка причини факторов 

кризиса образовательной сферы российского общества требует более комплексной и 

взвешенной позиции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ 

 

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF A MODERN UNIVERSITY 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные перспективы и пути перехода 

образования в условиях академической свободы; роль ВУЗов в удовлетворении 

долгосрочных стратегических интересов общества, государства и личности в 

высококачественных образовательных услугах на уровне мировых 

квалификационных требований. Предложен комплекс мероприятий, которые имеют 

отношение к студенческой и преподавательской среде, управленческому опыту и 

системе государственного управления развития организаций высшего образования. С 

целью обеспечения соответствия стратегии и академической политики можно 

адаптировать и применить подход Х. Рамперсада, состоящий из пяти фаз: 

формулирование, информирование и связывание, совершенствование, развитие, 

анализ и обучение. Проведен анализ результатов опросов работодателей, в том числе 

основного АО «АрселорМиттал Темиртау», Исследования в области рынка труда 

привели к следующей формуле: сегодня необходим переход от хорошего специалиста 

к хорошему сотруднику. Должна быть выстроена следующая цепочка: 

студент + рабочий учебный план + компетенции (результаты обучения) + типовая 

квалификационная характеристика + профессиональный стандарт + рабочее место. В 

статье рассматриваются вопросы трехъязычия как одного из приоритетных 

направлений деятельности ВУЗа в Казахстане. В КГИУ внедрена новая уровневая 

модель иноязычного образования, которая, в отличие от прежней модели, состоящей 

из базового, среднего и продвинутого уровней владения иностранным языком, 

представляет собой систему из трех уровней: элементарное владение (уровень А), 

самостоятельное владение (уровень В) и свободное владение (уровень С). 

Обсуждаются подходы к разработке совместных образовательных программ (СОП) 

Рассматриваются преимущества СОП и возможные вызовы при их реализации. 

Даются рекомендации. 

Ключевые слова: академическая свобода, полиязычие, совместная 

образовательная программа, инновации, образование. 
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Abstract. The article considers possible perspectives and ways of transition of 

education in the conditions of academic freedom; the role of universities in meeting the 

long-term strategic interests of society, the state and the individual in high-quality 

educational services at the level of world qualification requirements. A set of activities that 

relate to the student and teaching environment, managerial experience and the system of 

state management of the development of organizations of higher education are proposed. In 

order to ensure compliance with the strategy and academic policy, you can adapt and apply 

the approach of H. Rampersad, which consists of five phases: formulation, information and 

linking, improvement, development, analysis and training. The results of surveys of 

employers, including the main JSC «ArcelorMittal Temirtau», were analyzed. Research in 

the field of the labor market led to the following formula: today, a transition from a good 

specialist to a good employee is necessary. The following chain should be built: 

student + working curriculum + competences (learning outcomes) + typical qualification 

characteristic + professional standard + workplace. The article discusses the issues of 

trilingualism as one of the priorities of the university in Kazakhstan. The KGIU introduced 

a new level model of foreign language education, which, unlike the previous model 

consisting of basic, intermediate and advanced levels of foreign language, is a system of 

three levels: elementary proficiency (level A), independent proficiency (level B) and 

fluency (level C). The approaches to the development of joint educational programs (SOPs) 

are discussed. The advantages of SOPs and possible challenges in their implementation are 

considered. Recommendations are given. 

Keywords: academic freedom, multilingualism, joint educational program, 

innovations, education. 

 

Формирование целей статьи. Формирование и развитие у студентов 

компетенций, которые могут наилучшим образом удовлетворить личные стремления 

и потребности общества путем эффективных обучающих мероприятий. 

Изложение основного материала исследования. В условиях реализации 

Стратегии Казахстан – 2050 высшие учебные заведения должны отвечать за темпы 

генерирования и диффузии новых знаний и обеспечивать непрерывность 

инновационных циклов в национальной экономике. 

Основываясь на модели перелива знаний А. Жаффа, можно утверждать, что 

социально-экономические выгоды от создания и применения нового знания получают 

как конечные потребители продукции, так и организации других отраслей. При этом 

формируются «сетевые эффекты знаний», которые выражаются в формировании 

новых устойчивых связей между различными участниками рынка знаний и которые 

становятся новым элементом рынка [5]. 

С целью обеспечения соответствия стратегии и академической политики можно 

адаптировать и применить подход Х. Рамперсада [4], состоящий из пяти фаз: 1 фаза – 

формулирование. Эта фаза включает формулирование ценностей и основных 

показателей в целом, в том числе формулирование показателей академической 

составляющей и определения основных процессов на основе декларируемых 
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ценностей. А также на этом этапе происходит согласование стратегии со 

стейкхолдерами и ее официальное утверждение. 2 фаза – информирование и 

связывание. На данной фазе в процессе воплощения стратегий развития университета 

включаются все заинтересованные лица, которые разъясняют и каскадируют 

стратегические цели на уровнях факультетов, кафедр и отдельных работников, в 

конечном счете, – в индивидуальные планы преподавателей. 3 фаза – 

совершенствование. Этот термин означает процесс непрерывного 

самосовершествования как стратегии, так и академических процессов, а также 

деятельности преподавателей и исследователей, административного персонала. 

Основой совершенствования является цикл PDCA. 4 фаза – развитие. Этот процесс 

влечет за собой развитие профессиональной компетенции преподавателей, 

основанное на цикле развития. Цикл развития непрерывно повторятся и состоит из 

следующих этапов: планирование результатов; коучинг; аттестация и развитие 

профессиональных компетенций. 5 фаза – анализ и обучение. Этот процесс 

охватывает сбор информации, получаемой в процессе обратной связи, анализ систем 

показателей, актуализацию систем показателей, отражающую изменения в 

окружении, документирование новых процессов, описание новых ресурсов, 

определение «точек разрыва» проблемных областей, определение возможностей 

совершенствования и действий по контролю за их исполнением. 

Современному вузу необходимо совершенствовать систему управления и 

разделять ответственности и полномочия среди широкой общественности. Важно 

учесть интересы всех групп стейкхолдеров, в том числе работодателей. 

Анализ результатов опросов работодателей, в том числе основного 

АО «АрселорМиттал Темиртау», позволяет составить следующий список основных 

претензий к уровню подготовки выпускников: недостаток практических навыков; 

неумение работать в команде; отсутствие проектного и процессного мышления, 

способности понять, куда движется весь проект; недостаток навыков делового 

общения – сюда относят как неумение вести деловые переговоры, так и просто 

неумение правильно и логично выстраивать фразы и предложения [2].  

Исследования в области рынка труда привели к следующей формуле: сегодня 

необходим переход от хорошего специалиста к хорошему сотруднику. Решить 

данную задачу силами только ВУЗа невозможно. Здесь могут помочь национальная 

рамка квалификации, содержащая описание для каждого квалификационного уровня 

общих характеристик профессиональной деятельности; отраслевая рамка 

квалификации – требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости 

от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и 

компетенций; профессиональные стандарты, определяющие в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетенции, 

к содержанию, качеству и условиям труда; квалификационная сертификация – оценка 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия квалификации 

специалистов. Должна быть выстроена следующая цепочка: студент + рабочий 

учебный план + компетенции (результаты обучения) + типовая квалификационная 
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характеристика + профессиональный стандарт +рабочее место. 

На нынешнем этапе развития высшего образования крайне необходимо:более 

тесное сотрудничество ВУЗов и организаций, развитие системы практики, чтобы 

можно было постепенно учить студента и делать из него специалиста;предоставление 

возможности сотрудникам организаций и компаний преподавать в ВУЗах 

практикоориентированные курсы; проведение занятий на базе предприятий с 

использованием их производственных возможностей и ресурсов;увеличение срока и 

повышения качества производственной практики;необходимость прохождения 

преподавателям производственной стажировки. 

Казахстан имеет все возможности для того, чтобы стать центром 

предпринимательской и инновационной деятельности в Центральной Азии. Один из 

первых университетов Казахстана, который ставит своей целью создание у себя 

именно ПУ, который станет естественным «инкубатором» для открытия собственного 

бизнеса студентами, сотрудниками и преподавателями вуза это, ALMA University. 

14 ноября 2014 г. в Астане прошел VI Экономический форум национального бизнеса, 

в организации которого активное участие принял и ALMA University. В числе гостей 

этой конференции был профессор Стэндфордского университета Генри Ицковиц, 

который представил свою модель инновационного развития «Тройная спираль». В 

Казахстане принята модель, при которой инновационную экономику создают 

правительство и бизнес. Но на классических примерах из истории успешных в этом 

плане стран видно, что ее должны делать вместе государство, бизнес и вузы.  

Казахстан активно продвигает политику трехъязычия в рамках 

республиканского законодательства и государственных программ. Законодательные 

акты и программные документы включают Стратегию Казахстана 2050, Закон о 

языках, Государственную программу развития и функционирования языков на 2011-

2020 годы, Государственные образовательные стандарты дошкольного, среднего, 

технического, высшего и послевузовского образования, а также Концепцию развития 

образования на иностранных языках.Стратегия Казахстана 2050 декларирует, что к 

2025 году 95% населения республики будут говорить на казахском языке. Кроме того, 

ожидается, что казахский язык займет «ведущее место во всех сферах жизни. В 

соответствии с задачами, поставленные Президентом, предполагается, что к 2020 г. 

доля населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и 

английским), составит 15% [3]. 

Казахстан, пожалуй, является единственной страной в мире, в которой 

провозглашена подобная политика в области образования – достижение высокого 

уровня владения тремя языками, относящимся к разным языковым группам. В 

Карагандинском государственном индустриальном университете (КГИУ) ведется 

интенсивная языковая подготовка и осуществляется в нескольких направлениях. 

Кроме часов, отводимых на изучение английского и казахского языков в 

обязательном порядке, студентам предоставляются дополнительные возможности. 

Дополнительные часы изучения английского и казахского языков помогают 

студентам расширять свою языковую компетентность. Например, подготовительный 
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год изучения курса английского языка позволяет студентам в дальнейшем 

воспринимать учебные дисциплины на английском языке, в том числе иностранных 

специалистов, которые приезжают в наш вуз с лекциями и мастер-классами. Также 

этому способствует изучение таких дисциплин, как «Разговорный английский язык», 

«Деловой английский язык», «Межкультурные коммуникации», «Кросс-культурные 

компетенции». То же самое мы можем сказать и об изучении казахского языка. В 

учебных планах всех специальностей включены дисциплины «Деловой казахский 

язык», «Делопроизводство на государственном языке». По решению ученого совета 

КГИУ для студентов первого курса общеобразовательные дисциплины 

«Социология», «Экология и устойчивое развитие»ведутся на втором языке(для 

русского отделения – на казахском, для казахского отделения – на русском). 

Одной из составляющей идеи трехъязычного образования связана с 

необходимостью изучения английского языка. В КГИУ внедрена новая уровневая 

модель иноязычного образования, которая, в отличие от прежней модели, состоящей 

из базового, среднего и продвинутого уровней владения иностранным языком, 

представляет собой систему из трех уровней: элементарное владение (уровень А), 

самостоятельное владение (уровень В) и свободное владение (уровень С). Для 

закрепления и совершенствования языковой подготовки организованы бесплатные 

интенсивные курсы английского и казахского языков, как для студентов, так и 

преподавателей. 

В настоящее время требования их к выпускникам возросли, во многом 

обусловлено обновлением содержания и структуры рабочих мест. Работодатели, 

отвечающие вызовам инновационной экономики, стремятся увеличить 

эффективность отдачи от рабочей силы за счет внедрения ротации рабочих мест, 

проведения непрерывного обучения. 

Обучение персонала на комбинате направлено на их профессиональную 

подготовку. В качестве примера рассмотрим программы обучения, активно 

действующие на комбинате [1]. 

«АМТ Академия». Программа направлена на развитие и совершенствование 

управленческих навыков и компетенций руководителей, в соответствии со 

стандартами компании. 

«Институт талантов». Программа подразумевает формирование и развитие у 

работников корпоративно ориентированных профессиональных знаний, умений и 

навыков, а также привитие им корпоративной культуры, стандартов и компетенций 

компании посредством прогрессивных методов обучения. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования является разработка образовательных программ совместно с ведущими 

зарубежными вузами – партнерами. Всего вузами РК совместно с зарубежными 

вузами реализуется 301 совместная образовательная программа (СОП). При 

планировании СОП и непосредственно разработки ее в нашем ВУЗе, необходимо 

выполнить несколько обязательных шагов: выбрать партнера; четко сформулировать 

цель и уникальность СОП, синергический эффект от разработки программы именно с 
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этим партнером; провести оценку академических и административных ресурсов, 

определить потенциальных студентов, составить маркетинговый план; обсудить 

финансовые вопросы; заключить меморандум о намерении разработать и внедрить 

СОП. СОП могут отличаться разной степенью интеграции. Самая низкая степень 

интеграции у программ кредитной мобильности, где согласование программы 

происходит на уровне индивидуального учебного плана студента. Программа 

двойного диплома, основана на сопоставимости ОП вузов-партнеров. Программа 

совместного диплома – это СОПвысокой степени интеграции. Она предполагает 

совместный набор студентов, совместное управление программой, совместную 

итоговую аттестацию. В качестве основных вызовов и препятствий, с которыми 

столкнулся КГИУ при разработке и реализации СОП, можно назвать следующие: 

национальные законодательные ограничения; неравномерная мобильность между 

вузами-партнерами. Исходящая мобильность из казахстанских вузов в зарубежные в 

разы превышает входящую мобильность; недостаточное знание иностранного языка; 

разница в оплате за обучение между вузами-партнерами; перезачет кредитов и 

взаимное признание практик. Основой СОП является учебный план, разработанный 

совместно, и представляющий собой последовательность модулей с общими 

результатами обучения. Существует несколько подходов к разработке СОП. Первый 

подход предполагает разработку СОП на основе существующих программ в вузах-

партнерах. Такой подход ориентирован на дисциплины, чем на результаты обучения. 

Разработка совместного учебного плана при этом заключается в сравнении 

существующих курсов, и введении новых при необходимости. Второй подход 

подразумевает разработку уникальной СОП «с нуля».Такой подход дает возможность 

создать инновационную образовательную программу путем объединения сильных 

сторон отдельных вузов в области образования и научных исследований. В его 

основе – профиль получаемой квалификации, результаты обучения, компетенции, 

требования рынка труда. Этот подход применяется при разработке совместных 

степеней Эразмус Мундус. Такие программы зачастую являются 

мультидисциплинарными, разработанными на стыке нескольких отраслей. 

Привлечение работодателей при создании такой программы является ключевым 

фактором ее устойчивости. 

Выводы. Таким образом, инновационная модель обучения, позволит 

организовать его как многофункциональный процесс проектирования и 

формирования профессиональных компетенций обучающихся, адаптированный к 

потребностям и реалиям предпринимательского вуза, стремящегося соответствовать 

вызовам времени. Для перестройки содержания и организации преподавательской 

деятельности требуются не только соответствующие условия, но и внутренняя 

мотивация, потребность ППС, руководителей кафедр и университета в изменении 

мышления, развитии инициативы и способности учиться. Необходимо понимание, 

что в изменившемся социально-экономическом контексте университеты не только не 

могут и не имеют права работать в изоляции, но и должны стать интегральной частью 

национальной инновационной системы. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ 

ЗАКРИТИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

 

PRACTICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION AND RESCIALIZATION OF 

ENHANCERS OF CLOSED EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

Анотація. В статті розкритопрактичні аспекти соціалізації та ресоціалізації 

вихованців закритих освітніх закладів. Проаналізовані цільові програми групової 

психологічної корекції, засновані на інших теоретичних концепціях. 

Ключові слова: соціалізація, ресоціалізація, програми корекції. 

 

Abstract. The article deals with the practical aspects of socialization and re-

socialization of pupils of closed educational establishments. The purposeful programs of 

group psychological correction, based on other theoretical concepts, are analyzed. 

Keywords: socialization, re-socialization, correction programs. 

 

Постановка проблеми. Виправлення правопорушників – нормативно 
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закріплена мета, процес (реалізація встановлених у законі засобів) і результат 

діяльності органів та установ, які виконують покарання, що приводить до 

трансформації у них негативних якостей особистості і психологічних новоутворень, 

орієнтуючи їх на правослухняну поведінку й позитивну правову активність самої 

особистості для змін на краще [4-7]. Попри незначне зменшення показників 

підліткової злочинності в Україні, суспільство глибоко занепокоєне станом 

правопорушень і злочинності серед неповнолітніх та якісними його змінами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу системного підходу в 

дослідженні (Б. Ананьєв, П. Анохін, Л. Берталанфи, И. Блауберг, Л. Вассерман, 

В. Ганзен, Б. Ломов, С. Максименко, В. Мерлін, В. Семиченко, В. Циба, 

Г. Щедровицький, Е. Юдін, H. Morowitz, J. Singer) становить визнання активності 

особистості у взаємодії з навколишньою реальністю [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Однак 

вихованці закладів соціальної реабілітації не завжди піддаються традиційним формам 

виховного впливу, а потребують системного особистісно-орієнтованого підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою виправлення як 

соціального інституту в законодавстві багатьох європейських країн є соціалізація та 

ресоціалізація особистості, тобто формування в процесі відбування нею 

кримінального покарання у нього якостей особистості, що сприяють відновленню 

порушених соціальних звʼязків і відносин, а також ідентифікація особистості як 

субʼєкта власної життєдіяльності. Такими якостями виступають законослухняність і 

соціальність, покликані забезпечити дотримання особистістю правових норм і її 

орієнтацію на соціально корисний спосіб життя (морально-правова соціалізація). 

Обмеження їх формуванням повʼязане з тим, що на відміну від соціалізації 

особистості в умовах свободи ресоціалізація особистості відбувається у виправних 

установах в основному під впливом внутрішнього середовища пенітенціарної 

установи і лише в дуже обмеженій мірі окремих елементів зовнішнього середовища. 

Структуру системи соціалізації утворюють звʼязки і відносини працівників 

виправних установ із правопорушниками, єдність видів розвиваючої діяльності самих 

правопорушників. Процес соціалізації складається з цілеспрямованого впливу на 

поведінку і діяльність людини в процесі виконання покарання з боку суспільства 

(представником якого виступає адміністрація виправної установи), впливу 

середовища (як необхідної умови розвитку особистості) та активності самої 

особистості як субʼєкта цього процесу. Останнє виявляється у вибірковому ставленні 

правопорушника до найближчого оточення, його норм і цінностей, до виховних 

впливів, самовиховання і саморегулювання поведінки. Система і процес соціалізації 

особистості сполучені із системою та процесом виправлення, мають загальну 

структуру і відрізняються специфічними механізмами впливу на особистість. 

Останнім часом більшість американських психологів віддає перевагу розвитку 

гуманістичних підходів у виправленні особистості. Основу гуманістичної концепції в 

психотерапії становлять праці К. Роджерса [2; 7]. Головні ідеї цієї концепції – віра в 

потенційні можливості розвитку (виправлення) особистості (Я-концепція); 

необхідність створення в групі атмосфери взаємної довіри, відкритості, 
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доброзичливості; відповідальність учасників тренінгу за результати свого розвитку; 

аналіз актуального (особистісно значущого в даний момент) життєвого досвіду 

(принцип «тут і тепер»); наявність зворотного звʼязку від учасників тренінгу тощо. 

Наразі в ряді виправних установ з метою виховного ефекту застосовуються 

соціально-психологічні тренінги, основані на релаксації і методах сугестивного 

впливу на психіку неповнолітніх правопорушників, зокрема психолого-педагогічний 

аутотренінг, розроблений А. Новосьоловою [1]. Дані тренінги показали досить високу 

ефективність перевиховання правопорушников жіночої статі. Рівень рецидиву серед 

тих, хто пройшов повний курс тренінгу – 9 місяців регулярних занять – становить 

лише кілька відсотків, тоді як рецидив по установі в цілому досягає 30%. Однак цей 

метод не дає належного ефекту при дії на слабко навіюваних, а також 

правопорушників чоловічої статі. Крім того, встановлення на виправлення, 

сформовані методом навіювання, менш стійкі, ніж у процесі активних дискусій і 

протистояння. Тому поряд із апробованими програмами психолого-педагогічного 

аутотренінгу для неповнолітніх правопорушників необхідно створювати цільові 

програми групової психологічної корекції, засновані на інших теоретичних 

концепціях. 

До таких програм варто віднести спеціальні програми виховного 

(психокорекційного) впливу на неповнолітніх правопорушників у період їх 

підготовки до звільнення [5]. Виправна психокорекція – це цілеспрямований процес 

психологічного впливу на структуру психічних властивостей особистості, що 

детермінують соціально-правову поведінку з метою усунення або зменшення її 

криміногенності та формування готовності задовольняти життєві потреби та інтереси 

правослухняним чином.   

Гуманістичний підхід передбачає творче, вільне спілкування в групі. Він 

виключає жорстку програму і сприяє розвитку та корекції ціннісних орієнтації, 

мотивації, встановлення на виправлення та інших особисто значущих 

властивостей [8]. 

Основними методами проведення соціально-психологічного тренінгу є: 

групова дискусія; аналіз конкретних ситуацій; рольова гра; психодрама (соціодрама); 

психотехнічні вправи [3]. 

Групова дискусія розглядається як спосіб організації спілкування засуджених – 

учасників групи, який дозволяє зіставити протилежні позиції, побачити проблему з 

різних сторін. Виділяють три типи орієнтації дискусій: біографічну – група аналізує 

життєвий шлях конкретних осіб і життєвих ситуацій, що вплинули на формування їх 

особистості; тематичну – обговорюються проблеми, значущі для всіх. Тематика може 

не плануватися заздалегідь, група сама знаходить проблеми і обговорює їх (сімʼя, 

взаємовідносини з адміністрацією, навчання та працевлаштування тощо); 

міжособистісну – аналізується процес взаємодії між членами групи безпосередньо на 

тренінгу [6]. 

Останніми роками поширення набув і метод аналізу конкретних ситуацій. У 

загальноприйнятому розумінні ситуація являє собою сукупність факторів, що 
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характеризують ту чи іншу подію, явище [4]. Аналіз конкретних ситуацій сприяє 

розвитку творчого потенціалу особистості (вмінню виявити проблему) і плануванню 

своїх дій, в тому числі життєвих цілей. Слухачам можуть пропонуватися ситуації з 

чітко заданою кількістю інформації і ситуації, коли всі додаткові відомості для 

аналізу і прийняття рішення засуджені отримують від психолога, запитуючи його. За 

характером питань ведучий заняття оцінює ефективність пошуку рішення і в своїх 

відповідях може варіювати зміст ситуації.   

Рольова гра розглядається як метод, при якому реальна поведінка імітується 

(моделюється) учасниками відповідно до заданих ролей і ситуації. Наприклад, бесіда 

дільничного і правопорушника у звʼязку зі скаргою сусідів. Програвання ролей 

проводиться за заздалегідь узгодженим сценарієм. Не задіяні у рольовій грі 

виступають як експерти. Даний метод дає можливість удосконалювати рольову 

поведінку, а також краще розуміти мотиви поведінки того, з ким доводиться 

стикатися в процесі діяльності [7]. 

Психодрама (соціодрама) впроваджується як активний метод навчання і 

групової психологічної корекції, в якому учасники виконують соціальні ролі, що 

моделюють життєві ситуації, які мають для них особистісний зміст [9]. На відміну від 

звичайної рольової гри, в ході психодрами усуваються неадекватні емоційні реакції і 

внутрішній конфлікт протагоністів. Якщо в ході класичної рольової гри її учасники 

діють за жорстко заданим сценарієм (як артисти на сцені), то в процесі психодрами 

задаються лише загальні вимоги до ролі, при цьому заохочується спонтанність, 

творчість і здатність висловити свої дійсні почуття і думки про дії, які 

спостерігаються. Існує цілий ряд методичних прийомів, що мають на меті надати 

психодраматичному спонтанний і творчий характер. Наприклад, прийом «обмін 

ролями» (рольовий обмін) покликаний допомогти поглянути на себе зі сторони. 

Прийом «двійник» полягає в тому, що хто-небудь з учасників психодрами в усьому 

імітує протагоніста, а також може розвивати певну лінію його поведінки, яка 

намічається у протагоніста, але він її недостатньо усвідомлює і приховує. Прийом 

«монолог» також виступає як засіб розкриття думок дійової особи. Він виражається в 

тому, що від протагоніста треба викласти свої почуття і думки, як ніби він вголос 

радиться з собою. Зовні це може виглядати як коментування своїх дій у рольових 

іграх в середині сцени, перед її початком або в кінці. Існують й інші прийоми. 

Поняття психодрами йде від Я. Морено. Він розуміє її як необхідність позбавлення 

від внутрішніх суперечностей. Людина має зіграти і побачити вихід. Слід зазначити, 

що Я. Морено надмірно захоплювався емоційно-підсвідомою стороною 

театралізованого дійства, вважаючи, що помилки особистості пройдуть на 

несвідомому рівні, тим самим впливаючи на ціннісні орієнтації особистості і 

формуючи її мотивацію та поведінку [7]. 

Механізм театралізованої вистави дозволяє у психічно здорових осіб стирати 

усталений стереотип поведінки і створювати новий. Це робиться з метою зміни 

ціннісних орієнтацій особистості при проведенні з ними соціально-психологічної 

роботи [2]. 
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Експериментальна робота, спрямована на вирішення цих завдань, показала 

ефективність даного підходу. У процесі психокорекційної роботи можуть бути 

використані прийоми, які допомагають долати особам із психічними аномаліями свої 

асоціальні установки. Важливим у цьому випадку є можливість корекції агресивних 

реакцій. У певних випадках, як показує практика, можна застосовувати психодраму 

Я. Морено, але з виключенням надмірної уваги особистості на глибоких несвідомих 

переживаннях. Програються ситуації, які особи пережили і які не дають їм спокою, з 

яких вони майже не бачать виходу. Мета програвання таких ситуацій – пошуки 

виходу з них у процесі гри або при перегляді переживань зі сторони. До рольових ігор 

належать і ті типові ситуації, які неодмінно можуть виникнути за життя на волі як 

екстремальні. Відбувається пошук правильного виходу і його обговорення, 

програвання у ролях. 

Специфіка проведення таких театралізованих вистав полягає в тому, що вони 

спрямовані на подолання асоціальних і формування соціальних установок поведінки 

та діяльності. У такі театралізовані вистави органічно входить аутотренінг, який 

допомагає швидше адаптувати особу до нових форм поведінки, що підключає сферу 

несвідомого і стимулює психічну діяльність особистості. Крім переорієнтації 

особистості в оцінці дійсності та формування позитивної мотивації, тут формується 

активна життєва позиція і вирішуються психологічні та психопрофілактичні питання. 

Як показує практика, до такого виду занять неповнолітніх правопорушники 

ставляться з цікавістю і активно беруть у них участь, позитивно відгукуючись про 

дану форму занять. Таким чином, самостійна робота над собою, моделювання і 

відпрацювання поведінки в певних ситуаціях, формують установки на соціальну 

активність і позитивну соціалізацію [1]. 

Психотехнічні вправи розглядаються як завдання, виконання яких в ігровій, 

невимушеній формі сприяють вирішенню психологічних завдань: «розминці» 

(«розігріву») членів групи; зняття емоційної напруженості; прискоренню процесу 

згуртованості групи і т.п. Психотехнічні вправи не завжди повʼязані з реальною 

діяльністю, частіше за все, вони мають абстрактно-ігровий і, на перший погляд, 

несерйозний характер (наприклад, зобразити якусь пантоміму; запропонувати план 

виживання, опинившись на безлюдному острові і т.п.). Однак психотехнічні вправи, 

особливо на початкових етапах, – це потужний засіб порівняти життєвий і 

професійний досвід учасників тренінгу та надати можливість виявити 

індивідуальнотипологічні відмінності, які потребують корекції [7; 8]. 

Метод символдрами впроваджується як психоаналіз за допомогою образів. 

Метод також носить назву «кататимне переживання образів» – від грецьких слів 

«ката» – «відповідний» і «тімос» – «душевне (емоційне) переживання». Основу 

даного методу становить вільне фантазування у формі образів, «картини» на задану 

психологом тему. Психолог виконує при цьому контролюючу, супроводжуючу, 

спрямовуючу функції. Як правило, в корекційній роботі із правопорушниками з 

метою їх ресоціалізації використовується тільки основна ступінь символдрами, а 

точніше пʼять її основних мотивів (образів): «Квітка» (як психодіагностика), «Луг», 
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«Струмок», «Гора», «Дім», «Узлісся». У практиці є випадки використання 

специфічних образів «Суд», «Кущ троянди», «У школі», «Хмара» та ін.. 

Тривалість уявлення образів залежить від віку особи й характеру образу. Курс 

психологічних корекційних занять складається, як правило, з 8-15 і, в особливо 

складних випадках, досягає іноді 30 занять. Є істотні відмінності в проведенні 

символдрами для неповнолітніх та дорослих. Однією з особливостей проведення 

символдрами в кримінально-виконавчій системі є те, що малюнок образу виконується 

після проведення сеансу. Крім того необхідно підготувати учасника до даного 

методу, використовуючи техніки на уявлення образів (наприклад, НЛП [5]). 

Однак, як показала практика, істотні поліпшення наступають вже після кількох 

перших занять. Іноді навіть одне заняття може позбавити від хворобливого симптому 

або допомогти розвʼязати проблемну ситуацію, тому що даний метод інтегрував в 

собі елементи багатьох інших технік – гештальта, НЛП, психодрами, аутотренінгу, 

арттерапії. 

Крім того, проводяться заняття у вигляді психотренінгу з вироблення стійкості 

психологічних установок на певний набір ситуативної поведінки. Установчі ситуації 

припускають способи правильної поведінки в перший час після виходу на свободу, 

щоб допомогти реадаптуватися в нових умовах, наприклад, в умовах конфлікту. 

Учасникам надається установка уникати конфліктних відносин і діяти психологічно 

правильно. Програма включає й екстремальні ситуації, що моделюють поведінку в 

постадаптивний період, коли особа відчула себе вже міцно на ногах. Зустріч з 

«провокаційною» ситуацією повʼязана з перевіркою на міцність позитивної 

поведінки. При цьому можуть провокуватися старі установки, тому потрібно зуміти 

мобілізувати свій позитивний ресурс. Основними завданнями даного курсу є 

закріплення умінь і навичок самостійної роботи над собою; формування спеціальних 

установок поведінки під час підготовки до виходу на свободу; створення активної 

життєвої позиції у морально-соціальному плані. Цей курс представлений 

комплексною методикою, що включає в себе взаємодію методів переконання та 

навіювання. Як організаційні форми формувального впливу тут виступають: бесіди, 

психодрама; рольові ігри; сеанси аутотренінгу; способи, що дозволяють створити 

психологічну готовність до сприйняття корекційних впливів. Ці завдання 

вирішуються в процесі педагогічного навіювання [3]. 

Психолого-педагогічний аутотренінг передбачає врахування взаємозвʼязку 

усвідомлюваного і неусвідомлюваного в психіці людини, представленого двома 

блоками: першим – основним, де домінуючий вплив йде безпосередньо на свідомість 

і другим, де домінує вплив, що враховує можливість максимізації сфери 

неусвідомлюваного в процесі навіювання [6]. Такий підхід дозволяє посилити 

комплексність і системність виховного впливу на соціалізацію особистості. Це не 

тільки розширює зону психологічного впливу на особистість, а й активізує її психічну 

діяльність, підключаючи до процесу зміни самої себе. У психолого-педагогічному 

аутотренінгупередбачено три етапи [8]. На першому етапі ставиться завдання 

подолання психологічного барʼєра, що виражається в опорі вихованню. На другому – 
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виклик почуттів і переживань необхідності морального вдосконалення, створення 

установки на самовиховання. Третій етап повністю присвячений психологічній 

підготовці до звільнення. Кожен курс триває 2,5 місяця. Проведений аналіз показав, 

що найбільш оптимальним є курс психолого-педагогічного аутотренінгу, в процесі 

якого формуються установки соціальної активності і моральної поведінки. Так, ті, хто 

пройшов тільки перший етап, дали за пʼять років 9,1% повторних злочинів, ті, хто 

пройшли два курси – 6,6%, а ті, хто пройшов весь трирічний курс цілком – 0,3%. 

Якщо судити за кількістю рецидивістів, то вона традиційно становить 45-54%, але 

якщо судити з рецидиву в перші три роки після звільнення, то він значно нижче, 

особливо за окремими категоріями правопорушників [8]. 

З метою соціалізації особистості також використовують когнітивно-

поведінкову психокорекцію, що належить до найбільш ефективних способів 

психологічного впливу. Основними елементами його є: конструктивна й інтерактивна 

позиція; використання схем; провідна роль емоцій; значення психотерапевтичних 

відносин, особливо відносин співробітництва; роль минулого; сімейний та 

соціокультурний вплив; необхідність врахування фактора переносу; навчання 

навичкам попередження рецидивів. У практиці виправних установ склалася така 

модель когнітивно-поведінкової психотерапії: формування уявлень про сутність 

когнітивних спотворень, наявних у них, і їхній вплив на поведінку, навчання 

розумінню моделі скоєння правопорушення, щоб підвести їх до обговорення свого 

власного досвіду в категоріях цієї моделі; формування прийняття ними 

відповідальності за свої вчинки; зʼясування факторів, що викликали злочин і наслідки 

для кожного з них; розвиток емпатії, щоб привести неповнолітніх правопорушників 

до розуміння важливості у запобіганні рецидиву; необхідність розвинення в них 

здатності до співпереживання, уміння бачити ситуацію очима жертви і відчувати те, 

що може відчувати жертва; підведення неповнолітніх правопорушників до розуміння 

їхніх мотивів скоєння злочину; їх навчання уявляти послідовність їх рішень, які 

призвели до правопорушення; навчання правопорушників бачити альтернативні 

інтерпретації ситуацій, які вели б до інших рішень і, таким чином, до відмови від 

правопорушення; розробка реалістичних альтернативних думок і форм поведінки для 

кожного рішення в ланцюзі рішень правопорушників, які можуть відвести їх від 

скоєння правопорушення; формування уявлень про чинники ризику; навчання 

виявляти фактори ризику в ланцюжках рішень і розробляти ключі для розпізнавання 

кожного фактора; формування розуміння того, що необхідно планувати свою 

поведінку на випадок, якщо в майбутньому знову виникнуть фактори ризику, 

навчання учасників групи надійним способам уникнення, а, коли це неможливо, 

способів контролю або запобігання ситуації; формування уявлень про те, що таке 

зрив і необхідності орієнтації на подолання зривів; створення умов психологічної 

підтримки учасників групи і орієнтація їх на використання відповідних стратегій 

допомоги [1; 2; 3; 4; 5]. 

Висновки. Процес соціалізації, а також адаптації до умов вільного існування в 

соціальному середовищі – складні соціально-психологічні явища, що вимагають 
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активних вольових зусиль, прояву моральних якостей та правової самосвідомості. 

Соціалізація вважається успішною, коли соціально корисні звʼязки не мають 

відхилень (нормальні стосунки в сімʼї, наявність житла, прописки, місця роботи, 

проведення дозвілля, загальноосвітнього та культурного рівня і т. д.).  

Сучасна практика цілеспрямованої ресоціалізації особистості є тенденцією до 

використання активних дидактичних і психологічних методів. Проте аналіз існуючих 

підходів до ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції дозволяє звернути 

увагу на серйозну прогалину у методичних та практичних напрямках роботи, 

зокрема – відсутність диференційованого підходу до розробки особистісно-

орієнтованих програм спрямованих на соціальне психологічне забезпечення процесу 

соціалізації вихованців в умовах навчальних реабілітаційних закладів закритого типу. 

Зʼясовано, що забезпечення процесу соціалізації вихованців закритих освітніх 

закладів має передбачати спеціальну організацію соціального середовища з 

системним використанням активних соціально-психологічних форм і методів роботи. 

Усе зазначене надає змогу зробити висновок про необхідність визначення умов та 

принципів соціально-психологічного забезпечення успішності процесу соціалізації 

вихованців закритих освітніх закладів.  
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ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ 

ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

ONTHEUSE OF MEDIA INNOVATIONS IN HIGHER PROFESSIONAL 

EDUCATION 

 

Анотація. В статті розглянуті певні теоретичні положення та принципи 

функціонування медіа-освіти, а також етапи еволюції цієї галузі педагогічної науки. 

Приділена відповідна увага низці аспектів створення й практичного застосування 

медіа-інновацій в сфері вищої професійної освіти. Авторами зроблені висновки 

відносно перспектив застосування медіа-контенту, інформаційних технологій та 

мультимедійних засобів для управління педагогічними процесами та їх оптимізації. 

Ключові слова: професійна педагогіка, медіа-освіта, медіа-інновації. 

 

Abstract. The article deals with some theoretical positions and principles of the 

functioning of media education, as well as the stages of the evolution of this branch of 

pedagogical science. Due attention is paid to several aspects of the creation and practical 

application of media innovations in the field of higher vocational education. The authors 

draw conclusions about the prospects of using media content, information technology and 

multimedia tools for the management of pedagogical processes and their optimization. 

Keywords: рrofessional pedagogy, media education, media innovations. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах четвертої промислової 

революції та так званої глобальної цифровізації сучасне суспільство формулює для 

системи освіти в цілому й вищої освіти зокрема завдання та цілі. Такі орієнтири та 

організація руху до них мають забезпечити баланс між актуальними запитами 

соціуму та глобального ринку праці, котрі обумовлені кардинальними змінами 

сукупності соціально-економічних відносин та реальними компетенціями 

випускників навчальних закладів. Педагогічне співтовариство, фактично, не було 

готове до такого бурхливого та динамічного розвитку ситуації у сфері технологій (в 

першу чергу інформаційно-комунікаційних), техніки, економіки, фінансів, у 

соціальному житті тощо.  

Темпи еволюції методів та засобів реалізації освітньої діяльності не 

відповідають аналогічним темпам впровадження інновацій в усі сфери соціуму. Тому, 

утворився певний вакуум у багатовимірній системі організаційного, формалізованого 

та чітко регламентованого формування знань, умінь та навичок (або ж як тепер 
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зазначають у науково-педагогічній літературі, компетенцій) у представників 

молодого покоління. Такий вакуум досить швидко був заповнений засобами масової 

інформації, мережевими інформаційними ресурсами, соціальними мережами, 

різноманітними неформальними соціальними групами та т. ін. [5]. 

Молодь завжди потребує драйву, постійного розвитку й інновацій. І якщо у 

середній школі, вищому навчальному закладі або ж у сім’ї з певних причин не 

можуть або ж не мають бажання надати відповідну інформацію, котра є затребуваною 

й актуальною для неї, в такому випадку її представники активно починають шукати 

можливість отримати зазначену інформацію з інших джерел. Це майже абсолютна 

істина. На жаль, представники педагогічної науки та освітнього топ-менеджменту в 

цій ситуації не зовсім адекватно зреагували на ту обставину, що освітнє 

співтовариство, фактично, поступово «відсторонюють» від процесів навчання та 

виховання, котрі реалізуються протягом століть, а також засновані на ієрархії 

загальнонаукових положень й фундаментальних принципів. Зазначені вище функції 

усе більш активно «перебирають» на себе засоби масової інформації (ЗМІ), 

телебачення, кіноіндустрія, глобальна мережа Інтернет, усілякі соціальні мережі й 

неформальні співтовариства. 

Й замість того, щоб без усіляких затримок приділити увагу наслідкам 

здійснення кардинальних змін в межах ситуації, що склалася на той момент часу, 

освітяни обмежилися лише простою констатацією самого факту започаткування 

нового явища під назвою «медіа-освіта», перерахуванням його основних компонентів 

й трактовкою філософських аспектів. Були здійснені також спроби розробки низки 

класифікацій, зокрема, впливу різних форм медіа на особистість та соціальні групи, а 

також сфокусовані зусилля настворенні педагогічних умов для формування у 

випускників ВНЗ так званих «медіа грамотності» (англ. medialiteracy), або ж «медіа 

компетентності» (англ. mediacompetence). За останні декілька десятків років, 

перерахованих нами вище питанням була присвячена величезна кількість науково-

педагогічних публікацій дослідників з багатьох держав Європи та світу в 

цілому [1; 2; 4]. 

Велика група представників педагогічного співтовариства, досить швидко 

зорієнтувавшись відносно актуальних запитів роботодавців та потреб міжнародного 

ринку праці, почали активно розробляти методологічні аспекти реалізації професійної 

підготовки спеціалістів усіх кваліфікаційних рівнів для медіа сфери та досить 

успішно застосовувати їх в практичній освітній діяльності. Саме вони поступово 

фактично монополізували уживання в публікаціях поняття «медіа освіта» й 

здійснення процесів розробки й обґрунтування принципів формування так званої 

медіа грамотності, а також медіа компетентності. Зокрема, розробці окремих проблем 

й аспектів медіа освіти (в першу чергу, пов’язаних з кіноіндустрією, пресою, 

телебаченням й глобальною мережею Інтернет) присвячені публікації багатьох 

авторів, котрі, на нашу думку, можливо класифікувати наступним чином:  

 дослідження, в яких містяться відомості стосовно сукупності особливостей 

сприйняття різноманітного медіа-контенту певною аудиторією, на котру він є 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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спрямованим; 

 дослідження теоретичного характеру, в межах яких здійснюється аналіз 

концепцій, моделей, методів ефективної реалізації медіа-освіти й успішного 

функціонування мас-медіа; 

 чисельні науково-методичні публікації, що стосуються сфери медіа-

освіти [4]. 

Безсумнівно, вплив мас-медіа на усі верства суспільства є величезним. Той, хто 

володіє засобами масової інформації, контролює кіноіндустрію, телебачення, 

Інтернет, соціальні мережі й таке інше, цілком має можливість здійснювати суттєвий 

вплив на більшість процесів, котрі реалізуються в економіці, фінансах, політичному 

житті та соціумі в цілому. Саме тому, попит на компетентних та 

висококваліфікованих фахівців такої сфери вельми динамічно зростає в останній час. 

І такі процеси є характерними, як для сфери приватного бізнесу, котрий досить часто 

просуває за допомогою ЗМІ свої комерційні інтереси, так і для структур державного 

управління, охорони правопорядку і навіть оборони. А актуальні завдання в сучасній 

медіа-освіті успішно вирішуються, із залученням до участі в реалізації освітніх 

процесів професіоналів галузей соціально-економічних відносин, на стан який 

планується здійснювати ефективний вплив за допомогою різноманітних засобів мас-

медіа [1]. 

Однак, будь-яке явище має, як мінімум, два можливих наслідки відносно 

реалізації інтересів окремих особистостей та їх груп. Не є виключенням з цього 

правила й медіа-сфера. Якщо в наявності є бажання одних просувати свої інтереси в 

певній галузі, то мабуть, як правило, існує певна інша частина соціуму, інтересам 

якої, в наслідок здійснення зазначений вище дій, буде певним чином завдано 

відповідної шкоди. Тому, окрім попиту на спеціалістів, котрі спроможні 

використовувати мас-медіа для формування певної думки стосовно якості товарів і 

послуг, про реалізацію політичних, економічних та фінансових процесів, на 

глобальному ринку праці сформувалась потреба в професіоналах, що мають навички 

використовувати специфічні та інноваційні технології інформаційної протидії. І це, 

беззаперечно, розширило поле діяльності педагогічного співтовариства, зайнятого 

відповідною професійною підготовкою та науково-методичними дослідженнями, з 

метою забезпечити необхідну підтримку ієрархії освітніх процесів. 

Основою реалізації зазначеної частини медіа-освіти стала «ін’єкційна» 

(«захисна», «протекціоністська», «прищеплювальна») теорія («Inoculatory Approach», 

«Protectionist Approach», «Hypodermic Needle Approach», «Civil Defense Approach»). Її 

також досить часто в науковій літературі іменують «протекціоністською» (такою, що 

обґрунтовує ефективний захист від шкідливих впливів відповідних медіа), «теорією 

громадянського захисту» (тобто існують наукові засади захисту громадян від 

негативного впливу чисельного медіа-контенту) або ж теорією «культурних 

цінностей» (мається на увазі те, що негативному впливу медіа протиставляються 

«вічні цінності класичного культурної спадщини»). В дещо іншому аспекті, її цілком 

можливо трактувати як одну з невід’ємних складових сучасної теорії захисту 
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інформації та забезпечення інформаційної безпеки [2]. 

Метою такого різновиду медіа-освіти є: формування знань, умінь та навичок 

для успішного здійснення інформаційного протиборства; демпфірування негативного 

ефекту від глобального інформаційного впливу, а також надмірне захоплення медіа, в 

цілому, та соціальними мережами, зокрема; допомога у розумінні сукупності 

відмінностей між реальністю та сучасним медіа-контентом. При цьому досить часто 

використовується педагогічна стратегія демонстрації прикладів негативного впливу 

медіа на тих, хто навчається в навчальних закладах та інших членів соціуму 

(наприклад, телебачення) на конкретних прикладах, доступних для розуміння учнів та 

студентів.  

У ін’єкційної теорії медіа-освіти в наявності багато прихильників, зокрема, це –

Дж. Браун, Ф. Бьокка, Б. Вілсон, Е. Вортелла, Ч. Вітні, Е. Доннерштайн, Д. Канкел, 

Р. Лопес, Ч. Медісон та інші, віддають перевагу розгляду сучасних медіа, як певних 

агентів «культурної деградації» світового співтовариства, з якими необхідно вести 

активне протиборство. В наявності також й опоненти зазначеної вище теорії 

(К. Безелгет, И. Вайсфельд, К. Ворсноп, Д. Консідайн, Р. Кьюбі, Л. Мастерман, 

С. Пензін, Г. Поличко, А. Спічкін, К. Тайнер, Ю. Усов, А. Федорів, Е. Харт, 

А. Шаріков), котрі, мабуть, не без підстав вважають, що зазначені вище медіа – 

невід’ємна частина життя соціуму з цим явищем не слід влаштовувати активну 

боротьбу, а необхідно лише вміти ефективно адаптуватися до сукупності умов, котрі 

весь час динамічно змінюються, та величезним потокам інформації, 

перерозподіляючи певним чином та оптимізуючи їх [1]. 

В науково-педагогічній літературі можна знайти обґрунтування й низки інших 

теорій формування й еволюції медіа-освіти, а також управління нею. Зокрема, це 

теорії: розвитку критичного мислення або ж критичної автономії (її мета – навчити 

ретельно аналізувати маніпулятивні впливи за допомогою чисельних засобів медіа, 

орієнтуватися в інформаційних потоках, розповсюджувати моделі поведінки, а 

об’єкт – процеси взаємодії медіа та суспільства, вплив на людину за допомогою кодів 

або ж певних умовностей); культурологічна (її мета – допомогти тим, хто навчається, 

розібратися у процесах сприйняття контенту, його структури та сутності, навчитися 

критично мислити та оцінювати якість контенту, а об’єкт – медіа-структури, 

технології, об’єкти інформаційного впливу та засоби його ефективної реалізації); 

соціокультурна (її підґрунтя – культурологія та соціологія, а основна теза – 

безперервне зростання ролі медіа в житті суспільства); семіотична, основна мета 

якої – надання допомоги під час здійснення аналізу контенту, котрий має 

неоднозначний характер та який містить завуальовані відомості; «практична» теорія, 

що пропагує формування умінь та навичок роботи із медіа-технікою та створення 

нового якісного контенту; естетична (мета – трактування основних законів та засобів 

відображення різноманітних медіа-текстів, що мають відношення до мистецтва, 

розвитку художнього сприйняття, спроможності до кваліфікованого художнього 

аналізу); ідеологічна (об’єкт дослідження якої – політичні, соціальні, національні та 

економічні аспекти медіа, багаточисельні протиріччя, котрі відшукуються в них з 
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точки зору тієї чи іншої соціальної групи або ж певної раси, релігії, нації) [2]. 

На нашу думку, у наведеному вище переліку існуючих нині теорій медіа-

освіти, є відсутнім вельми важливий компонент – теорія управління освітніми 

процесами та їх оптимізації внаслідок активного використання інформаційно-

комунікаційних технологій та засобів мультимедіа. Застосування на практиці такого 

роду сучасних технологій та засобів цілком може сприяти успішному досягненню 

глобальної освітньої мети, у випадку науково обґрунтованого, дозованого та 

розподіленого в часі інформаційного обміну між тими, хто навчається, суб’єктами, 

котрі організують та реалізують ієрархічну сукупність педагогічних процесів та 

автоматизованими засобами навчання та здійснення контролю якості знань, умінь та 

навичок.  

Така теорія, напевно, повинна мати практичні додатки у різних галузях 

професійної педагогіки та ґрунтуватися на ретельно розроблених низкою вчених 

принципах програмованого  навчання та педагогічної кібернетики [6]. При цьому, й 

медіа-контент, и автоматизовані системи навчання, и засоби здійснення контролю – 

це лише інструменти, за допомого яких викладач може впливати на ефективність 

сприйняття інформації, збуджувати та стимулювати когнітивний інтерес, формувати 

інтегроване освітнє середовище, котра сприяє досягненню педагогічних цілей, и 

мотивувати процеси навчання та виховання, в тому числі, демонструючи практичну 

значимість умінь и навичок, котрі набуваються, в майбутній професійній трудовій 

діяльності [3]. 

Таким чином, медіа-освіта – це не лише галузь в межах педагогічної науки, а 

вельми значуще в освітній сфері явище, яке дозволяє педагогічному співтовариству 

ефективно реалізувати власну професійну діяльність, досягати глобальні й локальні 

цілі, вносить до реалізації процесів різноманіття та креатив, а також дозволяє суттєво 

наблизитись до реалій сучасного інформаційного суспільства, до актуальних запитів 

та потреб представників молодого покоління, зробити крок їм назустріч. Необхідно 

глибоко зрозуміти цінність даного явища як для самої освіти, так і для суспільства в 

цілому, а також теоретично обґрунтувати сукупність необхідних дій стосовно його 

успішної інтеграції до взаємовідносин «викладач-учень», з метою наповнення їх 

новим змістом и формування багатовимірної ієрархічної структури системи освіти.  
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ГЕНЕЗА ДОГОВОРУ ОХОРОНИ, ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ЦИВІЛЬНИХ 

ДОГОВОРІВ 

 

GENEUS OF THE CONTRACT OF PROTECTION, AS ONE OF CIVIL 

CONTRACTS 

 

Анотація. У статті розглянуто низку концептуальних положень присвячених 

історичному становленню та розвитку інституту договору охорони у вітчизняному 

законодавстві. Досліджуються особливості правового регулювання договору охорони 

у зв’язку з кодифікацією цивільного законодавства та виокремленням договору 

охорони в різновиду договору зберігання.  

Ключові слова: договір, надання послуг, договір охорони, договір зберігання, 

договір охорони фізичної особи, цивільно-правове регулювання. 

 

Abstract. The article deals with a number of conceptual provisions devoted to the 

historical formation and development of the institution of the guard agreement in the 

domestic legislation. The peculiarities of the legal regulation of the security agreement in 

connection with the codification of civil law and the designation of a security agreement in 

the variety of the storage agreement are studied. 

Keywords: contract, provision of services, contract of protection, storage contract, 

contract of protection of an individual, civil law regulation. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розбудови України 

як демократичної держави характеризується процесами розвитку ринкової економіки 

та відносин, що з нею пов’язані. Це, у свою чергу, сприяє покращенню життєвого 

рівня населення та підвищенню добробуту громадян. Одним з основних обов’язків 

будь-якої держави є забезпечення безпеки її громадян, охорона та захист їх 

конституційних принципів: права на життя, недоторканності житла, непорушності 

права приватної власності. Виконання цього обов’язку може здійснюватися і 

цивільно-правовими засобами, зокрема, шляхом укладання договору охорони. 

Зауважимо, що розвиток охоронної діяльності неможливий без чіткого 

цивільно-правового регулювання. Окрім того, на прикладі розвинених країн світу 

можна вказати, що одним із найефективніших заходів реалізації цих принципів є 
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укладення договору охорони. Кодифікація цивільного законодавства, виокремлення 

договору охорони як виду договірних зобов’язань із надання послуг, сприяли 

становленню договірних охоронних відносин, розвитку їх ефективного правового 

регулювання. Зацікавленість суб’єктів у забезпеченні своєї безпеки, недоторканості 

майнових та немайнових прав, особливо останнім часом, зумовлює і попит на договір 

охорони. Але, при реалізації цих договірних зобов’язань у практичній діяльності в 

Україні виникають проблеми, пов’язані з недостатнім  законодавчим регулюванням 

цих відносин.  

Договір охорони як окремий вид договірного зобов’язання передбачений у 

вітчизняному цивільному законодавстві відносно недавно – з набуттям чинності 

Цивільним Кодексом України 2003 року (надалі ЦК України) [20]. Однак як 

зарубіжній так і вітчизняній цивільно-правової доктрині договір охорони відомий 

давно, тож з’ясування генезису такого виду цивільно-правового зобов’язання, 

зокрема його витоків та трансформації присвячена історико-правова частина нашого 

дослідження.  

Одною із перших історичних пам’яток, яка регламентує відносини щодо 

зберігання та охорони майна є Звід законів царя Стародавнього Вавилону 

Хаммурапі (1792-1750 рр. до н. е.). Підставами виникнення цивільно-правових 

зобов’язань вважалися договори (угоди) і правопорушення. Існувала чітко 

регламентована система договорів, що свідчить про високий ступінь розвитку обігу 

товарно-грошових відносин [19, c. 35]. 

У ст. 120 Зводу законів передбачалася відповідальність зберігача зерна – 

господаря будинку за пропажу, крадіжку та оману, коли він «зовсім заперечував, що 

зерно було зсипане в його будинку» – у вигляді повернення зерна особі, яка надала 

зерно для зберігання, у подвійному розмірі. У ст. 122 визначалися основні засади 

сучасного зобов’язального права: вимога укладати договір зберігання у присутності 

свідків: «Якщо людина забажає віддати на зберігання другій людині срібло, золото, 

чи будь-що, то все, що вона бажає віддати, вона повинна показати свідкам та укласти 

договір, а потім тільки, вона може віддати на зберігання (ст. 122)» [7]. 

Вавилонському праву був відомий і договір особистого найму праці та послуг: 

наймач повинен був отримувати достатню платню та відповідав за результати своєї 

праці (ст. 261, 266, 273, 274, інші). Так, пастух ніс відповідальність за пропажу 

худоби, човняр, за вантаж який перевозив, передбачалася також відповідальність 

сторожа поля чи саду [19, c. 40]. 

Останнє є свідченням того, що у праві Стародавнього Вавилону зустрічаються і 

елементи сучасного договору охорони: по охороні поля, яке було скормлено пастухом 

вівцям (ст. 58), по встановленню відповідальності за крадіжку речі (речей), яка 

надавалася для доставки в інше місце (ст. 112), по встановленню відповідальності 

пастуха за загибель вола чи вівці, яких  він повинен був пасти, зберігати та 

охороняти (ст. 263). 

У римському приватному праві договір зберігання відносився до категорії 

реальних контрактів contractusrei, тобто договорів, для яких простої згоди укласти 
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договір було недостатньо для виникнення відповідних прав і обов’язків між 

сторонами. Необхідна була заснована на домовленості передача однією стороною 

контрагенту належної їй речі [15, c. 386]. 

За договором зберігання особа, яка отримала від іншої особи індивідуально –

визначену річ (поклажоприймач, зберігач, депозитарій), зобов’язувалася безоплатно 

зберігати її протягом певного строку або до моменту її витребування, і по закінченню 

зберігання зобов’язана була повернути особі, яка передавала її на зберігання 

(поклажодавцю, депоненту) [13, c. 218]. Розрізняли договір зберігання особистих 

речей, речей корабельника, на постоялому дворі, спірних речей та ін. 

Римське право містить таке поняття, як «сustodia» –спостереження, охорона, 

варта, захист, особи, що несуть варту, стражник, охоронець, вартовий» [3, с. 187]. Це 

поняття «сustodia» визначалося також у якостіправової (юридичної) категорії і 

вживалося у значенні – «охорона речі». Переважно у всіх відносинах, пов’язаних з 

володінням майном, необхідною складовою є охорона майна. І зберігання, і найм, і 

підряд припускають здійснення його власником сукупності фактичних дій, 

спрямованих на протидію, та створення перешкод неправомірним діям будь-яких осіб 

та збереження фізичного стану майна. 

З передачею речі під охорону пов’язувалася підстава виникнення у особи права 

володіння (causapossessionis) [13, c. 219]. 

Охорона майна, яка надавалася в інтересах власника (володільця), могла 

встановлюватися прямими публічними приписами закону, передбачатися 

попередніми вказівками власника, бути складовою частиною певних правовідносин 

(цивільно-правових, трудових, сімейних), або визначатися виконавцем послуги, за 

погодженням з володільцем майна. 

У російському законодавстві кінця ХVII сторіччя, яке діяло також і на частині 

українських територій, які входили до складу Росії, договір охорони, на відміну від 

договору поклажі (зберігання) не був поіменований, хоча послуги по охороні житла, 

майна господарів надавалися і відносини з охорони, на нашу думку, 

трансформувалися з договору особистого найму на певну господарську посаду 

(сторожа, охоронця). Так, наймалися особи з умовою робити все, що « хозяевавелят», 

зокрема: «кражи не чинить, воров не подводить, зернью и в карты не играть, табаку 

не тянуть, хозяева выговаривают право смирять нанятого всяким 

смиреньем» [4, c. 578-579]. 

На українських територіях існували особливості укладення цього договору, де 

велике значення мала звичаєво-правова регуляція процедури укладання угоди. Так її 

правочинність визначалася наявністю обов’язкових атрибутів та здійсненням певних 

обрядовій. Договір особистого найму мав враховувати запит, пропозицію, проте не 

залишалася осторонь певна обрядовість: молитва, рукобиття, могорич, чаювання, 

завдаток [8, c. 9]. 

У ст. 1528 Зводу Законів Російської імперії 1832 р. зазначалося, що предметом 

договору можуть бути чи майно, чи дії осіб; мета його повинна не суперечити 

законам, благоустрою, та громадському порядку [2, c. 168]. 
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Слід також зазначити, що обов’язок охороняти та зберігати річ, яку передавали 

(з використанням відомого з часів римського права критерію «гарний господар» 

знаходить своє відображення і в договорі позики, який конструювався за моделлю 

реального договору. Цьому договору притаманне те, що «не має ні переходу права 

власності, ні навіть передачі володіння в юридично-технічному сенсі. Позичальник 

стає лише тимчасовим утримувачем речі. Володільцем залишається позикодавець, 

який здійснює володіння при посередництві позичальника. Внаслідок цього ризик 

випадкової загибелі чи псування речі несе позикодавець. Випадкова загибель речі 

звільняє позичальника від зобов’язання» [4, c. 580]. 

У грудні 1862 були прийняті Тимчасові правила про устрій поліції в містах і 

повітах губернії. Поміщицькі садиби охоронялися загонами відомчої охорони, які 

підпорядковувалися становим урядникам. Належне фінансування дозволило створити 

корпус сільської варти, основним завданням якого була охорона поміщицьких 

землеволодінь. Загони сільській варти отримували поліцейську форму і 

підпорядковувалися повітовому справнику. Вони утримувалися наполовину з 

державного бюджету, наполовину за рахунок поміщиків [4, c. 582]. 

Законодавство дозволяло здійснювати приватну охоронну діяльність і нижчим 

військовим чинам. Так, у 1878 році було видане Положення про ротне господарство, в 

якому у §110-121 були розміщені правила про відпустку нижчих чинів на вільні 

роботи у вільний від служби час, з дозволу керівництва [14]. 

Приватна торгівельна діяльність на морі охоронялася від розбійних нападів, 

також, за допомогою публічних охоронних заходів, що організовувалися державою. 

Так, для захисту торгівельних суден та кораблів призначався до конвоювання 

військовий корабель. 

Після жовтня 1917 року формою всезагального озброєння народу стали 

підрозділи Червоної гвардії, основою яких стали робітники фабрик та заводів. Їх 

першочерговою задачею була охорона засобів виробництва, сировини та готової 

продукції [2, c. 171].9 лютого 1919 року Декретом РНК УРСР «Про організацію 

міліції» було створено Робітничо-селянську радянську міліцію [5, c. 160], а 14 вересня 

1920 року РНК УСРР затвердила положення про її організацію та побудову. 

На той час промислова міліція не в змозі була задовольнити потреби в охороні 

усіх об’єктів, тому власники невеликих фабрик, банків створюють свої охоронні 

служби, які у більшості мали зв’язки зі злочинним середовищем. На початку 20-х 

років ХХ-го століття Українська держава опинилася в тяжкому економічному 

становищі: бракувало палива, припинили функціонувати залізничні шляхи, заводи і 

фабрики, зростала продовольча криза і як наслідок – злочинність. Охорона власності 

стала набувати  загальнодержавного значення. 

У зв’язку з необхідністю об’єднання охоронних структур під єдиним 

керівництвом 31 березня 1922 року РНК УСРР прийняла постанову «Про організацію 

з міліціонерів охорони заводів, фабрик, радгоспів та інших державних підприємств, 

що мають важливе місцеве або загальнодержавне значення», промислова міліція була 

знову відновлена й існувала до 1930 року [6, с. 12].  
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Відтепер охорона державної промисловості покладалася на спеціальні загони 

відновленої промислової міліції, вони комплектувалися відомствами та установами 

самостійно і знаходилися під наглядом міліції, яка озброювала їх, інструктувала та 

контролювала. Виплата грошей промисловим міліціонерам проводилася 

адміністрацією об’єктів, що були взяті під охорону. Промислова міліція почала 

широко розповсюджувати свою діяльність не лише в містах, а також і на селі, де 

почали братися під охорону будинки колгоспів, млини, продовольчі склади, зсипні 

пункти, як наслідок – кількість злочинів значно зменшилася [9, с. 297]. 

При радах народних та селянських депутатів та Артілі сторожової охорони 

кооперації інвалідів створюються Управління сторожової охорони. 

З 1 лютого 1923 року набуває чинності Цивільний кодекс УРСР. В цьому 

законодавчому акті про договір охорони не згадується, проте не викликає сумніву, що 

на практиці послуги охорони надавалися. 

Продовжувала виконувати обов’язки по охороні і промислова міліція, яка вже 

діяла на підставі прийнятої 17 грудня 1924 року ВУЦВК та РНК УСРР постанови 

«Про промислову міліцію» [9, с. 306]. 

У 1925 р. систему охорони державного майна складали: 

 війська внутрішньої охорони ОДПУ, що забезпечували охорону цілком 

важливих державних об’єктів; 

 воєнізована охорона Вищої Ради народного господарства, Народного 

Комісаріату шляхів сполучення та інші; 

 відомча міліція та відомча сторожова охорона. 

У 1930-х роках починають впроваджуватись технічні засоби, створюються 

розплідники службових собак, йде формування правової бази [10, с. 163]. Головним 

управлінням міліції був розроблений Типовий договір на прийняття об’єктів під 

охорону. Суми доходів за охоронні послуги, які надходили від підприємств на 

утримання відомчої міліції, були цільовими коштами крайових, обласних, та 

республіканських управлінь міліції, в місцеві бюджети не переводилися [10, с. 164]. 

В умовах Великої Вітчизняної війни особливого значення набуває охорона 

державної власності. 

Постановою КМ СРСР від 25 червня 1949 р. №2710 була створена воєнізована 

охорона Міністерства шляхів сполучення і затверджено відповідне Положення. На 

охорону покладалися обов’язки з охорони вантажів у парках вантажних станцій; під 

час перевезення;охорона об’єктів залізничного транспорту;здійснення пропускного 

режиму на територіях залізничних станцій; оперативне керівництво сторожовою 

охороною на залізниці та ін. [11, с.182]. Монопольне становище держави на 

транспорті і в народному господарстві в цілому зумовило виключно публічний 

характер їх охорони, яка виступала не як різновид цивільно-правових послуг, а як вид 

публічної діяльності. 

Незважаючи на те, що ні ЦК УРСР 1963 р., ні Основи цивільного законодавства 

СРСР та союзних республік не регламентували договірні відносини по охороні 

об’єктів та не виділяли їх в якості самостійного виду,договір охорони набував 
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поширення на практиці і регламентувався спеціальними відомчими підзаконними 

нормативними актами системи МВС. 

Так,Типовий договір, затверджений наказом МВС СРСР №912 від 1 грудня 

1955 р. та погоджений з Міністерством торгівлі СРСР ще, власно, не можна вважати 

класичним цивільно-правовим договором, оскільки він не передбачав такої складової 

договору, як обов’язки виконавця [1]. 

У Типовому договорі на охорону об’єктів, затвердженому постановою 

РМ СРСР від 31 травня 1967 р. передбачалися різноманітні види охорони, а майнова 

відповідальність охорони залежала від способу заподіяння шкоди та обмежувалася 

лише крадіжками. У січні 1977 р. у Типовий договір були внесені зміни за якими 

відповідальність за заподіяну шкоду покладалась на охорону, а останній надавалось 

право регресу до правопорушника [11, с. 306-307]. 

Іншим поширеним видом охорони стали договори на охорону квартир, які 

укладалися у відповідності до Примірного договору на охорону квартир, 

затвердженому наказом МВС СРСР від 26 березня 1969 р. №152 «Про організацію 

роботи по охороні квартир за допомогою технічних засобів сигналізації» [1]. 

Процес спеціалізації позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ 

сприяв її виділенню в якості самостійного структурного підрозділу в системі МВС. 

Логічним продовженням централізації охоронних функцій стало злиття двох служб – 

відомчої міліції та позавідомчої охорони. 

Після проголошення незалежності України історія договору охорони 

розпочинається з прийняттям Постанови КМ України «Про заходи щодо 

вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» від 10 серпня 

1993 р. №615, яка затвердила Положення про державну службу охорони при 

МВС України, а також визначила перелік об’єктів, які підлягають обов’язковій 

державній охороні [16]. 

7 листопада 2015 року відповідно до Закону України «Про Національну 

поліцію» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. №834 

«Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів 

Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ», було створено Департамент поліції охорони, а також управління і 

відділи поліції охорони в областях, як територіальні органи Національної поліції. 

Останніми змінами в Українському законодавстві стало створення відповідно 

до ЗУ «Про національну поліцію» [17] Департаменту поліції охорони а також 

управління і відділи поліції охорони в областях, як територіальні органи Національної 

поліції. Постановою КМУ від 13 жовтня 2015 р. №834 «Питання функціонування 

органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації 

деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» [12]. Згідно з 

постановою створюються Департамент поліції охорони, відділ поліції охорони 

об’єктів стратегічного значення, та управління поліції охорони в Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, 

Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, м. Києві, 
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Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, 

Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також управління 

поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві, Криворізький міський відділ 

Управління поліції охорони в Дніпропетровській області та Маріупольський 

міжрайонний відділ Управління поліції охорони в Донецькій області. 

Зауважимо, що до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 р. №937 в країні існував здебільшого конкурентний ринок охоронних 

послуг, на якому діяли: 

 державна служба охорони МВС України – тепер Департамент поліції 

охорони, а також управління і відділи поліції охорони в областях, як територіальні 

органи Національної поліції;  

 приватні охоронні структури. 

До речі, відповідно до пп. 20 п. 1 ст. 23 Закону «Про національну поліцію» [19], 

поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює на договірних 

засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності. 

Тобто даним Законом не передбачено здійснення ні національною поліцією, ні 

органами поліції охорони, – охорони підприємств (об’єктів) державної форми 

власності на договірних засадах.Крім того, відповідно до ЗУ «Про охоронну 

діяльність» [18] – охоронна діяльність підлягає обов’язковому ліцензуванню. Поліція 

охорони, станом на час прийняття Постанови, не мала ліцензії на провадження 

охоронної діяльності та не відповідала вимогам «Ліцензійних умов провадження 

охоронної діяльності». 

Особлива важливість перерахованих у Постанові об’єктів взагалі під сумнівом. 

Чомусь туди не потрапили мости, залізничні вокзали, станції очистки води і т.д., що є 

стратегічно важливими для безпеки держави.  

Згідно з законодавством на об’єкти приватного сектору взагалі не 

розповсюджується примусова охорона – держава може охороняти лише «перелік 

окремих особливо важливих об’єктів права державної власності» (п. 2 ст. 6 Закону 

«Про охоронну діяльність»).  

Європейський досвід не допускає подібної монополії держави: вона не повинна 

контролювати все. У країнах Європи простежується тенденція до мінімізації 

державних функцій. Вже близько 10 років державно важливі об’єкти, наприклад 

міжнародні аеропорти, охороняються приватними охоронними компаніями. В 

Лондоні ж навіть до охорони громадського порядку залучають приватні структури. Бо 

з економічної точки зору це вигідніше. 

По суті, на виконання вищезгаданої Постанови поліція охорони надаватиме 

платні послуги. Навіть з об’єктивної точки зору це абсурдно в рамках сучасної 

правової держави, яка повинна охороняти порядок. Також йде мова про порушення 

антиконкурентного та антимонопольного законодавства. Ринок охоронних послуг 

певним чином обмежили в конкуренції. Постанова встановила монополію органів 

поліції охорони на охорону підприємств з Переліку, що суперечить не лише 
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антимонопольному законодавству загалом, а й Закону «Про охоронну 

діяльність» [18], зокрема. Якщо вже наша держава обрала європейський вектор 

розвитку, то його потрібно дотримуватись, а не приймати законодавчі акти, виходячи 

з необхідності перерозподілу державних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

FEATURES OF THE GENERAL PUBLIC SOCIAL INSURANCE AGAINST 

INFRINGEMENT IN PRODUCTION AND PROFESSIONAL DISEASES 

 

Анотація. У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття 

«загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання». Визначаються види матеріального 

забезпечення та соціальних послуг, що надаються за таким видом страхування. 

Аналізується зарубіжний досвід державного регулювання системи соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Досліджується сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціального 

страхування та виокремлюються основні складники механізму державного 

регулювання соціального страхування в Україні на сучасному етапі. Визначаються 

перспективи розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання в 

Україні. 

Ключові слова: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

соціальні послуги, механізм державного регулювання, моделі соціальної політики 

держави, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання. 

 

Abstract. The article deals with theoretical approaches to the definition of the 

concept of «compulsory state social insurance against accidents at work and occupational 

diseases». The types of material support and social services provided under this type of 

insurance are determined. The foreign experience of state regulation of the system of social 

insurance against industrial accidents and occupational diseases is analyzed. The present 

state of the legal-legal support of social insurance is explored and the main components of 

the mechanism of state regulation of social insurance in Ukraine are distinguished at the 

present stage. The prospects for developing a system of compulsory state social insurance 
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against industrial accidents and occupational diseases in Ukraine are determined. 

Keywords: compulsory state social insurance, social services, state regulation 

mechanism, model of social policy of the state, compulsory state social insurance against 

accidents at work and occupational diseases. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в Україні спостерігається 

поширеність виробничого травматизму, причинами якого є неналежним чином 

проведений інструктаж, застарілість та несправність техніки, порушення самим 

працівником трудової дисципліни та правил безпеки тощо. Це все призводить до 

негативних наслідків, які проявляються у тимчасовій чи стійкій втраті працездатності 

чи навіть смерті. У таких випадках працівники потребують соціального захисту та 

допомоги. Для реалізації таких цілей і було створене загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. Так, з приводу цього висловлює свою думку A.M. Лушніков, який 

зауважує на тому, що «сама ідея соціального страхування з’явилася наслідком 

усвідомлення небезпеки незабезпечення робітників на випадок втрати 

працездатності» [5, с. 78].  

Таким чином, досліджуючи особливості загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, спочатку необхідно звернутись до історичних витоків його 

виникнення та становлення. Так, слушною вважаємо думку Г. Дж. Бермана, який 

стверджує, що недостатньо намагатись інтерпретувати або пояснювати правове 

правило (чи поняття, цінність) суто за допомогою логіки, політики чи 

справедливості; щоб досягти успіху треба звернутися до тих обставин, які породили 

його, і до тих подій, які впливали на нього з часом [1, с. 33].  

Б. Надточій висловив думку з приводу того, що «…соціальне страхування 

можна собі уявити як соціальну систему, що ставить за мету створення 

загальнонаціональної організації взаємодопомоги обов’язкового характеру, яка зможе 

діяти з найвищою ефективністю лише у тому разі, якщо вона буде всеосяжною як з 

точки зору охоплення нею населення, так і з точки зору покриття ризиків. Кінцева 

мета полягає в реалізації плану, який захищав би всі верстви населення від усієї 

сукупності факторів нестабільності…» [6, с. 32].  

С.М. Прилипко визначає соціальне страхування як найважливіший елемент 

державної соціальної політики у сфері управління ризиками відтворення населення і 

виконує функції соціального захисту, забезпечення фінансування соціальної 

допомоги, регулювання доходів та рівня життя різних груп населення, попередження 

та профілактики наслідків настання соціальних ризиків [8, с. 47]. Вважаємо за 

необхідне звернути увагу на думку І.М. Крекотень, який під соціальним страхуванням 

розумів засіб захисту найманих працівників від різноманітних видів соціального 

ризику (втрати заробітку) [4, с. 80-84]. Особам найманої праці загрожує ризик втрати 

заробітку через втрату працездатності і безробіття, тому соціальне страхування 

розглядалося ним як сукупність форм і видів страхування, метою яких є боротьба із 
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незабезпеченістю широких мас населення. О.П. Коваль, вважає, що соціальне 

страхування – це особлива форма соціальної взаємодопомоги при якій ризик відомого 

нещастя враховується заздалегідь і заздалегідь же розподіляється між учасниками 

організації пов’язана з цими ризиками матеріальний тягар [2, с. 33].  

Таким чином, варіативність розуміння такої категорії, як соціальне 

страхування, різноманітна. Її автори визначають як систему заходів; систему прав, 

обов’язків і гарантій; у більш широкому розумінні – і як соціальну систему; елемент 

державної соціальної політики; діяльність держави.  

Проаналізувавши вищенаведені думки вчених, можемо виокремити такі 

притаманні соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві 

особливості: 1) воно є одним із видів соціального страхування як форма соціального 

забезпечення, яка спрямована на соціальний захист, охорону здоров’я і життя 

громадян у процесі їх трудової діяльності; 2) є гарантією реалізації права особи на 

соціальний захист від настання страхових випадків (нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання); 3) головна мета полягає у 

відшкодуванні постраждалій особі (працівникові) втраченого заробітку та завданої 

трудовим каліцтвом і професійним захворюванням шкоди; 4) притаманний 

примусовий і добровільний характер (участь у загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання має примусовий характер, а для окремих категорій осіб встановлено 

добровільність страхування. 

Так, завданнями такого страхування відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» [9] є:  

1. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, 

викликаним умовами праці. До таких заходів, які повинні здійснюватись як 

ФССНВВ, так і роботодавцями, можемо віднести: вжиття необхідних невідкладних 

дій для раннього діагностування професійних захворювань; удосконалення системи 

управління з охорони праці на підприємстві, яка є недосконалою та характеризується 

низьким рівнем ефективності, шляхом впровадження нових форм і методів навчання 

всіх без виключення працівників на підприємстві, установі, організації у сфері 

охорони праці; пропаганда безпечних умов праці; здійснення аналізу причин 

виникнення нещасних випадків та професійних захворювань; проведення перевірок 

щодо справності відповідного обладнання, машин, механізмів, приладів тощо та 

додержання вимог до їх технічного стану, які визначаються на нормативному рівні, 

наприклад, Наказом Міністерства аграрної політики України (нині – Міністерство 

аграрної політики та продовольства України) від 06.05.2009 №316 «Про затвердження 

Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
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сільськогосподарської техніки, інших механізмів» [10]; проведення відповідних 

консультацій страхувальникам та застрахованим особам тощо. 

2. Відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань. Відновлення здоров’я полягає у 

проведенні реабілітації: медичної, соціальної, професійної. Це, наприклад:  

 забезпечення надання швидкої кваліфікованої першої допомоги 

постраждалому у разі настання нещасного випадку; 

 проведення якісного лікування, тобто організація цілеспрямованого та 

ефективного лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-

профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-

профілактичних закладах; 

 забезпечення потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров’я 

за призначенням лікарів повного обсягу доступної, раціонально організованої 

медичної допомоги, яка повинна включати: а) обслуговування вузькопрофільними 

лікарями та лікарями загальної практики; б) догляд медичних сестер удома, в лікарні 

або в іншому лікувально-профілактичному закладі; в) акушерський та інший догляд 

удома або в лікарні під час вагітності та пологів; г) утримання в лікарні, 

реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному 

закладі;  

 надання в достатній кількості безпечних лікарських засобів, які мають 

відповідати стандартам якості, також забезпечення протезами, слуховими апаратами, 

спеціальними засобами пересування тощо;  

 здійснення навчання та перекваліфікації постраждалих від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань;  

 забезпечення створення належним чином обладнаних робочих місць для 

інвалідів відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» від 21.03.1991 №875-XII [7], тощо. 

3. Відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими особами 

заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов’язків, 

надання їм соціальних послуг у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі їх 

смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. Згідно зі ст. 173 

КЗпП України шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, відшкодовується у 

встановленому законодавством порядку [3].  

Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону праці» «відшкодування 

шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті 

працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності», в якому в ст. 21 передбачено ряд соціальних 

послуг та виплат, які зобов’язаний надати Фонд, це: 1) своєчасно та в повному обсязі 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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компенсувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я 

або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його 

утриманні: а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності; б) одноразову допомогу в разі стійкої 

втрати професійної працездатності або смерті потерпілого; в) щомісяця грошову суму 

в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину 

втраченого заробітку потерпілого; г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання; д) пенсію у зв’язку з 

втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; є) допомогу дитині, яка народилася інвалідом внаслідок 

отримання вагітною жінкою травмування на виробництві або професійного 

захворювання. Така дитина вважається застрахованою до 18 років або до закінчення 

навчання, але не більше ніж до 23 років; 2) організувати поховання померлого, 

відшкодувати вартість пов’язаних із цим ритуальних послуг відповідно до місцевих 

умов [9]. 

Таким чином, на основі вищевикладеного, можемо виокремити такі основні 

функції загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання: компенсаційна, 

профілактична, реабілітаційна. Але слід зауважити на тому, що найбільш розвиненою 

є компенсаційна функція, яка проявляється в системі соціальних виплат, на які було 

звернено увагу вище, проте не менш важливу роль мають профілактична та 

реабілітаційні функції.  
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reformation. 

 

Постановка проблеми. Перехiд Укрaїни дo ринкoвих вiднoсин, її iнтегрaцiя дo 

свiтoвoї екoнoмiчнoї системи, змiни у пoлiтичнiй сферi пoтребують нoвих пiдхoдiв дo 

рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики тa перспектив її рoзвитку. Сaме тoму для ефективних 

нaцioнaльних перетвoрень вaжливим є aнaлiз тa викoристaння дoсвiду iнших крaїн, 

врaхувaння дoсягнень, oбмежень тa динaмiки рoзвитку iснуючих мoделей сoцiaльнoї 

пoлiтики екoнoмiчнo пoтужних крaїн i прaктики реaлiзaцiї сoцiaльних прoгрaм, 

теoретичне oбґрунтувaння вибoру aдеквaтнoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики.  

Хaрaктернoю oсoбливiстю сучaснoгo етaпу рoзвитку свiту є вiдхiд вiд 

устaлених фoрм екoнoмiчнoї, сoцiaльнoї, гумaнiтaрнoї пoлiтики. Вiдбувaються 
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рaдикaльнi змiни в сoцiaльнiй сферi не тiльки тих крaїн, щo їх рaнiше вiднoсили дo 

тaк звaнoгo «другoгo свiту», a й у крaїнaх трaдицiйнoї демoкрaтiї. Цi держaви 

oпинилися перед неoбхiднiстю рoбити вибiр мiж кoлективнoю тa iндивiдуaльнoю 

вiдпoвiдaльнiстю зa сoцiaльний дoбрoбут, мiж oбoв’язкaми нaймaнoгo прaцiвникa тa 

oбoв’язкaми рoбoтoдaвця у стрaхувaннi вiд сoцiaльних ризикiв, мiж oбoв’язкoвoю тa 

дoбрoвiльнoю учaстю у сoцiaльних прoгрaмaх, oрiєнтaцiєю нa пoзитивнi чи нa 

негaтивнi свoбoди, мiж мiсцевим, нaцioнaльним чи нaднaцioнaльним регулювaнням 

сoцiaльнoї сфери. 

Зaрaз дoслiдження дoсвiду здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики iнoземних держaвaх 

є якнaйбiльш aктуaльним в умoвaх пoлiтичнo-екoнoмiчнoї кризи в Укрaїнi, 

неефективнoстi сoцiaльнoгo зaбезпечення тa йoгo нaдмiрнoгo нaвaнтaження нa 

держaвний бюджет Укрaїни.  

Аналіз останніх досліджень i публікацій. Для тoгo, щoб мaти мoжливiсть 

пoрiвнювaти сoцiaльну пoлiтику в рiзних крaїнaх, прийнятo видiляти мoделi 

сoцiaльнoї пoлiтики. Серед клaсифiкaцiй мoделей сoцiaльнoї пoлiтики мoжнa нaзвaти 

зaпрoпoнoвaнi В. Джoрджем тa Р. Уїлдiнгoм, Г. Еспiнг-Aндерсенoм, У. Лoренцoм, 

Р. Мiшрoю, Р. Тiтмусoм, Ф. Уїльямсом.  

У рoбoтaх тaких вчених iз пoстрaдянських крaїн, як Н. Бaлaбaнoвa, Е. Гaнсoвa, 

В. Гoрдiн, М. Гoлoвaтий, В. Жукoв, O. Нoвiкoвa, В. Пилипенкo тa iн. предстaвленo 

умoвнi клaсифiкaцiї сoцiaльнoї пoлiтики, пoдaнo критичний aнaлiз цих мoделей. 

Питaння впливу глoбaлiзaцiї нa сoцiaльну сферу тa сучaснi трaнсфoрмaцiї мoделей 

рoзглядaють В. Близнюк, Б. Дiкoн, Н. Лaкiзa-Сaвчук, Б. Мендi, С. Сiденкo, Д. Свoнк, 

П. Стaнс, Ю. Ткaчук, М. Хaлс тa iн. дoслiдники. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення перспектив 

рефoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни на основі аналізу зaрубiжного дoсвiд 

мoделей сoцiaльнoї пoлiтики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa 

свiтoвiй aренi зaймaлa гiдне мiсце, a якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським 

стaндaртaм, пoтрiбнo, щoб нa змiну неефективнiй сoцiaльнiй пoлiтицi, прийшлa 

пoлiтикa, скoнцентрoвaнa нa пoтребaх не тiльки кoнкретнoї сoцiaльнoї групи, aле й 

кoжнoї людини. Нaйбiльш oптимaльним вaрiaнтoм для Укрaїни є впрoвaдження 

пoзитивнoгo дoсвiду скaндинaвських крaїн, передусiм Швецiї, щo дaсть змoгу 

aдaптувaти укрaїнське суспiльствo дo сучaснoї мoделi упрaвлiння тa нaрештi 

дoпoмoже пoбудувaти збaлaнсoвaну, пoслiдoвну й лoгiчну мoдель сoцiaльнoї 

пoлiтики, якa б вiдпoвiдaлa викликaм тa зaгрoзaм ХХI ст.  

У нинiшнiй ситуaцiї oчевидних передумoв пoдoлaння нaрoстaючих кризoвих 

явищ як в екoнoмiцi, тaк i, вiдпoвiднo, в сoцiaльнiй сферi немaє. Бiльше тoгo, як i 

минулoгo рoку, пiд тискoм сoцiaльнo склaдних умoв, нaкoпичених зaбoргoвaнoстей, 

зoкремa з виплaт зaрплaт i сoцiaльних виплaт, збiльшення числa внутрiшньo 

перемiщених oсiб, звуження внутрiшньoгo ринку прaцi, зрoстaння цiн i тaрифiв тoщo 

Уряд буде змушений вдaвaтися дo сoцiaльнo непoпулярних крoкiв [2]. Тaкi крoки 

передбaченi Держaвним бюджетoм нa 2015 р., зoкремa:  
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 зaмoрoжувaння впрoдoвж рoку прoжиткoвoгo мiнiмуму, мiнiмaльнoї зaрплaти 

тa мiнiмaльнoї пенсiї нa рiвнi грудня 2013 р. – 1 176 грн., 1 218 грн. тa 949 грн., 

вiдпoвiднo. Передбaченo пiдвищення цих пoкaзникiв лише у груднi 2015 р. дo 

1 330 грн., 1 378 грн. i 1 074 грн., вiдпoвiднo, aбo нa 13% – пoкaзник iнфляцiї, 

зaклaдений у Зaкoнi прo Держaвний бюджет нa 2015 р. Oднaк, уже сьoгoднi НБУ 

прoгнoзує iнфляцiю нa рiвнi 17-18%, a зa oкремими експертними oцiнкaми, вoнa 

склaде 20-25%;  

 зaпрoвaдження нoвих пoдaткiв, якi тoркнуться якщo не мaлoзaбезпечених 

грoмaдян, тo т. зв. укрaїнськoгo середньoгo клaсу. При цьoму, певне пoслaблення 

регуляцiї бiзнесу не кoмпенсує витрaти середньoгo клaсу нa сплaту пoдaткiв, oскiльки 

йoгo перевaжну бiльшiсть стaнoвлять нaймaнi прaцiвники;  

 oбмеження нaдaння пiльг oкремим прoфесiйним i сoцiaльним групaм, 

скaсувaння ряду дoплaт дo пoсaдoвих oклaдiв, зoкремa медичних i педaгoгiчних 

прaцiвникiв, прaцiвникiв сoцiaльнoї сфери, держaвних службoвцiв тa iн.  

Дo цьoгo слiд дoдaти: пoдaльше пiдвищення в рaзи тaрифiв нa 

житлoвoкoмунaльнi пoслуги, енергoнoсiї, трaнспoрт, oтже – нa всi тoвaри тa пoслуги, 

в т.ч. i першoї неoбхiднoстi; брaк пoзитивних зрушень нa ринку прaцi в умoвaх 

пoдaльшoгo пaдiння екoнoмiки; вiдсутнiсть дiєвих стимулiв детiнiзaцiї oплaти прaцi 

(пoпри фoрмaльне зниження стaвки Єдинoгo сoцiaльнoгo внеску).  

Зa тaких умoв у 2015 р. вiдбувaтиметься пoдaльше зниження суспiльнoгo 

дoбрoбуту, яке тoркнеться перевaжнoї бiльшoстi нaселення. Нaрaзi цей прoцес 

вiдбувaється нa фoнi вiдсутнoстi сoцiaльнo-психoлoгiчних кoмпенсaтoрiв урядoвoї 

пoлiтики екoнoмiї тa oбмежень.  

Суспiльствo пoки не пoбaчилo реaльних результaтiв прoгoлoшенoї бoрoтьби з 

кoрупцiєю, зaпрoвaдження сильнoї aнтимoнoпoльнoї, aнтиoлiгaрхiчнoї пoлiтики, 

реaльнoї екoнoмiї тa ефективнoгo витрaчaння бюджетних кoштiв держaвними 

вiдoмствaми. З iншoгo бoку, є численнi свiдчення безкaрнoстi кoрупцiйних i 

злoчинних прoявiв, oсoбливo цинiчних нa фoнi вoєнних дiй i зусиль вoлoнтерiв i всiх 

грoмaдян з вирiшення прoблем вiйськoвих тa бiженцiв [4].  

Вoднoчaс, зa умoви реaлiзaцiї деклaрoвaнoгo рефoрмувaння системи сoцiaльнoї 

дoпoмoги (зaпрoвaдження безумoвнoї aдреснoстi, мoнетизaцiя чaстини пiльг, 

перегляд перелiку пiльг i кaтегoрiй пiльгoвикiв) нaйбiльш гoстрi нaслiдки пoлiтики 

екoнoмiї для сoцiaльнo врaзливих верств мoжуть бути пoм’якшенi дo прийнятнoгo 

рiвня.  

Зaслугoвують нa увaгу пoзитивнi нaмiри Уряду в чaстинi рефoрмувaння:  

 пенсiйнoї системи, зoкремa – ствoрення у 2015 р. спрaведливoї сoцiaльнoї 

системи пенсiйнoгo зaбезпечення, зaпрoвaдження нaкoпичувaльнoї системи 

пенсiйнoгo стрaхувaння;  

 системи сoцiaльнoї дoпoмoги – лiквiдaцiї неефективних пiльг, oб’єднaння 

фoндiв держaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння, зaбезпечення прoзoрoстi їх дiяльнoстi i 

скoрoчення видaткiв нa їх aдмiнiструвaння;  
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 системи oхoрoни здoрoв’я, нaсaмперед – усунення кoрупцiйних схем у 

прoведеннi тендерних зaкупiвель, передaчa функцiї держaвних зaкупiвель вiд МOЗ дo, 

зoкремa, мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, a тaкoж – ствoрення єдинoї трирiвневoї системи 

медичнoгo oбслугoвувaння нaселення;  

 oсвiтньoї системи, нaсaмперед – зaхoди з пiдвищення якoстi вищoї oсвiти тa 

рефoрмувaння системи зaгaльнoї i прoфесiйнo-технiчнoї oсвiти згiднo з 

єврoпейськими стaндaртaми [1].  

Вoднoчaс, здiйснюючи рефoрмувaння сoцiaльнoї сфери, слiд мaти нa увaзi, щo 

в нинiшнiй ситуaцiї вiдсутнiсть знaчимих виявiв сoцiaльнoгo невдoвoлення перевaжнo 

є нaслiдкoм дoсить висoкoгo рiвня пaтрioтизму укрaїнських грoмaдян. Прoте, влaдa 

мaє бути свiдoмa тoгo, щo, пo-перше, пoтенцiaл суспiльнoгo терпiння не є безмежним, 

пo-друге, викoристaння фaктoру невдoвoлення грoмaдян є oдним iз елементiв 

«гiбриднoї вiйни», щo ведеться прoти Укрaїни.  

Cеред ключoвих прioритетiв сoцiaльнoї пoлiтики слiд видiлити тaкi: 

 зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi; 

 збaлaнсoвaну пoлiтику дoхoдiв; 

 мoдернiзaцiю прoфесiйнoї oсвiти; 

 зaбезпечення oснoвних сoцiaльних стaндaртiв тa сoцiaльнoї зaхищенoстi 

врaзливих верств нaселення [3].  

Пoлiтика oпoдaткувaння. Oцiнюючи чинну в Укрaїнi систему oпoдaткувaння з 

тoчки зoру зaбезпечення сoцiaльнoї спрaведливoстi, мoжнa зрoбити тaкi виснoвки: 

iснує нaдмiрне зaгaльне пoдaткoве нaвaнтaження нa нaселення i неспрaведливий йoгo 

рoзпoдiл мiж рiзними групaми нaселення (в зaлежнoстi вiд дoхoду тa демoгрaфiчнoгo 

склaду). Oсoбливo це стoсується непрямих пoдaткiв, якi включенi в цiни тoвaрiв тa 

пoслуг, рoзмiр яких прямo не зaлежить вiд дoхoдiв плaтникa. Їх oснoвний недoлiк – 

регресивний хaрaктер, aбo звoрoтнo-прoпoрцiйнa зaлежнiсть вiд плaтoспрoмoжнoстi 

спoживaчiв. Внaслiдoк цьoгo непряме oпoдaткувaння вaжким тягaрем лягaє нa 

нaселення з низькими дoхoдaми, oскiльки бiльшa йoгo чaстинa пoв’язaнa з 

придбaнням прoдуктiв хaрчувaння тa iнших тoвaрiв першoї неoбхiднoстi. У зв’язку з 

тим, щo структурa спoживaння є рiзнoю для рiзних шaрiв нaселення, принцип 

спрaведливoгo oпoдaткувaння мoже бути реaлiзoвaний через диференцiйoвaний 

пiдхiд дo встaнoвлення непрямих пoдaткiв нa oкремi тoвaри тa пoслуги. 

Рoзвитoк iдеї спрaведливoстi oпoдaткувaння вимaгaє крaщoгo oбґрунтувaння 

прoгресивнoї шкaли з oднoчaсним визнaченням рoзмiру неoпoдaткoвaнoгo мiнiмуму, 

вихoдячи з тoгo, щo кoжний член суспiльствa мaє прaвo нa речi тa пoслуги, неoбхiднi 

для йoгo iснувaння. Зaгaльне зниження пoдaткoвoгo нaвaнтaження тa йoгo бiльш 

спрaведливий перерoзпoдiл є неoбхiдними умoвaми вихoду Укрaїни з екoнoмiчнoї 

кризи, щo мaє призвести дo пoзитивних зрушень як в екoнoмiчнiй, тaк i сoцiaльнiй 

сферaх. Пoступoве зниження пoдaткoвoгo нaвaнтaження нa фiзичних oсiб сприятиме 

пiдвищенню плaтoспрoмoжнoгo пoпиту нaселення тa йoгo iнвестицiйнoї aктивнoстi, 

стимулювaтиме рoзвитoк вирoбництвa, a пiдвищення реaльних дoхoдiв плaтникiв 
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пoдaткiв збiльшить пoдaткoву бaзу. З другoгo бoку, бiльш спрaведливий рoзпoдiл 

пoдaткoвoгo нaвaнтaження сприятиме сoцiaльнiй дoвiрi тa стaбiльнoстi 

суспiльствa [5]. 

Сфера сoцiaльнoї пiдтримки. Звaжaючи нa неминучу неoбхiднiсть скoрoчення 

держaвних видaткiв, неoбхiднo пoстiйнo прoвoдити рoбoту з удoскoнaлення пoрядку 

нaдaння сoцiaльнoї пiдтримки нa oснoвi крaщoгo врaхувaння пoтреб тa реaльнoї 

нужденнoстi, перенoсити aкценти нa зaпoбiгaння бiднoстi тa aктивне сoцiaльне 

зaлучення. Нaдaння пoслуг мaє нoсити бiльш кoмплексний (i oднoчaснo 

iндивiдуaльний) хaрaктер i бути спрямoвaним нa усунення причин виникнення 

нужденнoстi кoжнoї кoнкретнoї сiм’ї (aбo oсoби).  

Пoтребує увaги питaння крaщoгo метoдoлoгiчнoгo тa iнфoрмaцiйнoгo 

зaбезпечення, пiдвищення якoстi aдмiнiструвaння пoслуг тa прoфесiйнoгo рiвня 

сoцiaльних прaцiвникiв. Пoтребує удoскoнaлення прoцедурa пoширення iнфoрмaцiї 

щoдo мoжливoстей oтримaння дoпoмoги. Вoнa мaє бути бiльше oрiєнтoвaнa нa 

пoтенцiйнi цiльoвi кoнтингенти нaселення, якi зaзвичaй мaють нижчий рiвень oсвiти 

тa перевaжнo мешкaють у мaлих нaселених пунктaх. 

Впрoвaдження кoмплекснoї мoделi сoцiaльнoї пiдтримки є лoгiчним 

прoдoвженням держaвнoї пoлiтики Укрaїни щoдo удoскoнaлення системи сoцiaльнoї 

дoпoмoги. Oчiкувaними результaтaми вiд впрoвaдження мaє бути пoсилення дiєвoстi 

й aдреснoстi сoцiaльнoї пiдтримки, сприяння фoрмувaнню у нaселення aктивнoї 

життєвoї пoзицiї щoдo вихoду зi стaну нужденнoстi; прoфiлaктикa сoцiaльнoгo 

вiдтoргнення тa прoтидiя пoтрaплянню сiмей у кризoвий стaн [6]. 

Oсвiтня пoлiтикa тa гiднa зaйнятiсть. Зaйнятiсть є oднoчaснo i фoрмoю 

iндивiдуaльнoї реaлiзaцiї людини, i гoлoвним джерелoм дoхoду. Першoю склaдoвoю 

зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi є ствoрення дoстaтньoї кiлькoстi рoбoчих мiсць, якi 

мaють вiдпoвiдaти вимoгaм мoдернiзaцiйнoгo рoзвитку тa зaбезпечувaти спрaведливу 

oплaту прaцi. 

Зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi пoв’язaне з питaннями вiдпoвiднoстi 

квaлiфiкaцiйним вимoгaм тa нaлежним рiвнем oсвiти. Для пoбудoви мoдернiзaцiйнoї 

oсвiтньoї пoлiтики суспiльству неoбхiднo усвiдoмити глoбaльнi зaкoнoмiрнoстi 

сучaснoгo етaпу екoнoмiчнoгo рoзвитку, a тaкoж внутрiшнi (нaцioнaльнi) перевaги тa 

мoжливoстi, викoристaння яких мaє бути пoклaденo в oснoву держaвнoї пoлiтики 

рoзвитку. В умoвaх вхoдження суспiльствa дo пoстiндустрiaльнoї епoхи прioритетним 

визнaється iннoвaцiйний тип рoзвитку, якoму влaстивa «екoнoмiкa, зaснoвaнa нa 

знaннях» [3]. 

Якщo Укрaїнa в якoстi мети свoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку визнaчaє дoсягнення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi нa свiтoвoму ринку, тo безумoвнo, вiтчизнянa oсвiтa мaє 

прaгнути дoсягнення вiдпoвiднoстi нaйбiльш прoгресивним екoнoмiчним свiтoвим 

тенденцiям. Oснoвoю кoнкуренцiї у сучaснoму свiтi є iнтелектуaльний кaпiтaл. Зa 

великим рaхункoм, i п’ятий (перевaжaючий нинi), i шoстий (щo нaбирaє oберти) 

технoлoгiчнi уклaди вiдпoвiдaють сучaснoму типу пoстiндустрiaльнoї цивiлiзaцiї. 

Йoгo хaрaктерними oзнaкaми є iнтелектуaлiзaцiя вирoбництвa, ширoке викoристaння 
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нaукoвих дoсягнень, рoзумoвoї прaцi людей тa систем штучнoгo iнтелекту. 

Як сoцiaльний iнститут, який вiдтвoрює iнтелектуaльний пoтенцiaл 

суспiльствa, oсвiтa мaє бути здaтнa дo випереджувaльнoгo рoзвитку, вiдпoвiдaти 

iнтересaм як суспiльствa в цiлoму, тaк i oкремoї oсoбистoстi. 

У сучaсних умoвaх iннoвaцiйнa дiяльнiсть є передумoвoю її мoдернiзaцiї тa 

нaбуття нoвoї якoстi всьoгo oсвiтньoгo прoстoру. Iннoвaцiї в oсвiтi пoв’язaнi зi 

змiнaми в її структурi, змiстi, технoлoгiях, метoдaх тa зaсoбaх нaвчaння, a тaкoж у 

системaх oргaнiзaцiї тa упрaвлiння. 

Цiлi iннoвaцiйнoї oсвiти мaють oхoплювaти гумaнiзaцiю, фoрмувaння 

екoлoгiчнoї свiдoмoстi, зaбезпечення вaрiaтивнoстi тa безперервнoстi. Причoму пiд 

безперервнiстю oсвiти неoбхiднo рoзумiти безперервнiсть змiн якoстей тa здaтнoстей, 

у тoму числi oпaнувaння якiснo нoвими знaннями. Тoбтo, безперервнiсть oсвiти 

oзнaчaє не стiльки ствoрення вiдпoвiднoї системи, скiльки вимaгaє зaпустити прoцеси 

сaмoрoзвитку, сaмooсвiти, фoрмувaння влaснoї вiдпoвiдaльнoстi, висoкий 

прoфесioнaлiзм. 

Зaбезпечення гiдних умoв життя. Незвaжaючи нa гoстрoту житлoвoгo питaння, 

якa вiдчувaється не лише в Укрaїнi, a й в усьoму свiтi, iснує певний дефiцит 

дoслiджень у цiй сферi. Мoдернiзaцiя житлoвoї пoлiтики тa зaхист прaв людини 

вимaгaє ствoрення вiдпoвiднoгo нaукoвo-метoдoлoгiчнoгo тa iнфoрмaцiйнoгo 

зaбезпечення. У зв’язку з цим aктуaлiзуються зaвдaння рoзрoблення системи 

iндикaтoрiв для мoнiтoрингу пoтoчнoгo стaну житлoвих умoв нaселення iз 

зaлученням рiзних iнфoрмaцiйних джерел; oцiнювaння впливу житлoвих умoв нa стaн 

здoрoв’я, перебiг демoгрaфiчних прoцесiв тa сoцiaльну мoбiльнiсть; рoзрoблення 

мoделей oцiнювaння нaслiдкiв рефoрм з урaхувaнням плaтoспрoмoжнoгo пoпиту 

нaселення тa сoцiaльнo-демoгрaфiчних змiн [1].  

Висновки. Сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa свiтoвiй aренi зaймaлa гiдне мiсце, 

a якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським стaндaртaм, пoтрiбнo, щoб нa 

змiну неефективнiй сoцiaльнiй пoлiтицi, прийшлa пoлiтикa, скoнцентрoвaнa нa 

пoтребaх не тiльки кoнкретнoї сoцiaльнoї групи, aле й кoжнoї людини. Для цьoгo 

oснoвними хaрaктеристикaми нoвoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни мaють стaти: 

скoрoчення бiднoстi тa змiцнення пoзицiй тa рoлi середньoгo клaсу; змiцнення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi нaцioнaльнoї екoнoмiки нa зaсaдaх iннoвaцiйнoї мoделi 

рoзвитку i реaлiзaцiя ефективнoї держaвнoї aнтикoрупцiйнoї пoлiтики; випереджaльне 

зрoстaння рiвня дoхoдiв грoмaдян пoрiвнянo з iнфляцiєю; скoрoчення фiнaнсoвo 

незaбезпечених пiльг; збiльшення рiвня зaйнятoстi нaселення тa зaпoбiгaння втрaтi 

квaлiфiкoвaних кaдрiв; пoлiпшення сoцiaльнoї мoбiльнoстi; пoширення 

вoлoнтерськoгo руху.   

Нaйбiльш oптимaльним вaрiaнтoм для Укрaїни є впрoвaдження пoзитивнoгo 

дoсвiду скaндинaвських крaїн, передусiм Швецiї, щo дaсть змoгу aдaптувaти 

укрaїнське суспiльствo дo сучaснoї мoделi упрaвлiння тa нaрештi дoпoмoже 

пoбудувaти збaлaнсoвaну, пoслiдoвну й лoгiчну мoдель сoцiaльнoї пoлiтики, якa б 

вiдпoвiдaлa викликaм тa зaгрoзaм ХХI ст.  
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 

LEGAL GUARANTEES FOR THE EXERCISE OF POLITICAL RIGHTS AND 

FREEDOM OF HUMAN AND CITIZENSHIP: DOMESTIC AND WORLD 

EXPERIENCE 

 

Анотація. У статті розглядається поняття та сутність правових гарантій 

дотримання політичних прав та свобод людини і громадянина як в Україні, так і в 

інших демократичних державах світу. Досліджуються зміст форм забезпечення прав 

та свобод. Визначаються основні проблеми розвитку механізму гарантування прав та 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Ключові слова: гарантії, права і свободи людини та громадянина, правова 

держава, загально соціальні цінності, демократизм. 

 

Abstract. The article deals with the concept and essence of legal guarantees of 

observance of political rights and freedoms of man and citizen both in Ukraine and in other 

democratic states of the world. The forms of ensuring rights and freedoms are studied. The 

main problems of the mechanism of guaranteeing the rights and freedoms of man and 
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citizen in Ukraine are determined. 

Keywords: guarantees, rights and freedoms of man and citizen, the rule of law, 

general social values, democracy. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення України як 

демократичної, соціальної, правової держави відбувається за умов, коли юридична 

проблематика прав людини і громадянина набула особливого суспільного значення, 

існує об’єктивна потреба у забезпечені практичного значення конституційного 

припису, згідно з якими найвищою соціальною цінністю є людина. В сучасному світі 

ступінь забезпеченості прав і свобод особи є важливим показником досягнутого 

суспільством і державою рівня цивілізованості. 

Першорядне значення щодо формування системи національного права мають 

питання конституційного розвитку України. Важливе місце серед конституційних 

прав людини і громадянина займають політичні права і свободи та гарантії їх 

дотримання. За будь-яких умов, саме гарантії дотримання політичних прав і свобод 

мають важливе значення для організації і здійсненню публічної влади. Системний 

аналіз цього окремого конституційного інституту, дозволить дослідити проблеми 

забезпечення політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні; закріплення 

політичних прав і свобод людини і громадянина у відповідних нормативно-правових 

актах, гарантії забезпечення цих прав і свобод.  

Проблема гарантій прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі є 

важливим предметом наукових пошуків. Гарантування прав і свобод – це своєрідний 

зовнішній механізм обмеження влади, яка завжди прагне до саморозширення і 

посилення своєї присутності у всіх сферах людського життя. Гарантування 

політичних прав і свобод повинно розглядатися, передусім, крізь призму політики 

держави, спрямованої на створення умов для всебічного розвитку людини, 

забезпечення її прав і свобод. Політика української держави чітко виражена у 

положенні, зафіксованому в частині 2 статті 3 Конституції України, де говориться, що 

утвердження й забезпечення прав людини – головний обов’язок держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність [6]. 

Усі гарантії прав і свобод людини і громадянина взаємообумовлені та 

взаємопов’язані, і як результат складають відповідну систему. Система гарантій прав і 

свобод людини включає передумови економічного, політичного, організаційного та 

правового характеру, а також захисту прав та свобод. Тому ми згодні з тими 

правниками (зокрема, О. Фрицьким), які під системою гарантій розуміють ті умови, 

засоби й методи, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав та 

свобод людини [13, с. 536]. 

До системи нормативно-правових гарантій, що становлять собою сукупність 

правових норм, за допомогою яких забезпечується реалізація прав та свобод людини, 

порядок їх охорони і захисту належать норми-принципи, юридична відповідальність 

та юридичні обов’язки, передбачені Основним Законом держави, кодексами, 

законами та підзаконними актами і міжнародно-правовими договорами. Значення 
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норм-принципів, як гарантій прав і свобод людини та громадянина, полягає в тому, 

що вони відображують ступінь захищеності основних прав людини, міру свободи 

людей та їхніх об’єднань, взаємопов’язаність, єдність юридичних прав і обов’язків. 

Норми-принципи як гарантії конституційних прав людини і громадянина, виходять з 

загально-правових принципів, які охоплюють всю правову систему нашої держави, а 

саме: принципів гуманізму, соціальної справедливості, рівноправності, соціальної 

свободи, демократизму, верховенства права, спільної відповідальності людини і 

держави. 

На пожвавлення політичної діяльності громадян безпосередньо впливають 

політичні гарантії, оскільки вони існують у тій же сфері суспільних відносин. 

Політичними гарантіями участі громадян України в управлінні мають стати: 

повновладдя народу, демократична політика держави, спрямована на створення умов 

для всебічного розвитку політичної активності громадян, відсутність жорсткої 

конфронтації, наявність консенсусу різних політичних сил, що виключає 

дестабілізацію політичної ситуації в державі; запровадження в організації і діяльності 

державного апарату демократичних засад, багатопартійна система, плюралізм і 

гласність у суспільстві, розподіл і рівновага влад, спрямованість державної політики 

на залучення громадян до прийняття політичних рішень; демократична виборча 

система, можливість реального політичного вибору, свобода опозиції, авторитет 

влади тощо.  

Юридичні обов’язки поряд з нормами-принципами і юридичною 

відповідальністю виступають необхідним компонентом оптимальної взаємодії 

держави і особистості, без яких неможливі ні збалансована правова система, ні 

ефективне правове регулювання, ні чіткий правопорядок, ні інші становища і прояви 

суспільного життя. Зміст конституційно-правових відносин складають суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки їх учасників. Суб’єктивному праву відповідає юридичний 

обов’язок [1, с. 50]. 

Щодо значимості обов’язків у гарантуванні політичних прав і свобод людини і 

громадянина, то вона розкривається саме через обов’язки держави. Це пов’язано з 

тим, що для реалізації більшості з політичних прав і свобод є характерним (і 

одночасно умовою) бажання, власне волевиявлення особи здійснювати свої права. 

Обов’язок держави по відношенню до особи має прояв не лише у нормах статті 3 

Конституції, яка зазначає, що «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави», а й у нормах всіх статей Конституції, де йдеться про 

те, що «держава забезпечує…», «держава гарантує…», «Україна дбає…» [6]. Звісно, у 

держави таким чином обов’язків значно більше, ніж у її громадян і це цілком 

закономірно, бо ж і історичне виникнення держави пов’язується з піклуванням про 

своїх громадян. 

Вирішення суб’єктами політичних і суспільних відносин своїх нагальних 

проблем, на жаль, іноді призводить до порушення одними суб’єктами відносин прав і 

свобод інших. Особливо гостро це питання стоїть при проведенні виборів. Тоді, як 

наслідок правопорушення, наступає відповідальність. Юридична відповідальність 
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посідає особливе місце у системі гарантій прав і свобод особи. Встановлення чинним 

законодавством норм про юридичну відповідальність пов’язане з незадовільним 

рівнем загальної правової культури багатьох громадян, навіть з правовим нігілізмом, 

коли ігнорується або принижується абсолютна цінність державної організації 

суспільства та правової системи [8, с. 732]. 

Отже, для конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і 

громадянина особливе значення мають принципи демократизму, верховенства права і 

обопільної відповідальності людини і держави. Зазначені принципи як гарантії 

політичних прав і свобод особи тісно пов’язані між собою і у сукупності націлені не 

тільки на формування сильної правової і політичної системи, усталення і розвиток 

форм безпосередньої демократії, а й на становлення режиму законності. У свою 

чергу, режим законності є не тільки умовою процесу ефективної реалізації 

громадянами своїх політичних прав, а й умовою становлення і розвитку правової 

держави і громадянського суспільства.  

Міжнародні нормативно-правові акти про права людини займають одне з 

головних місць у системі гарантування прав та свобод людини і громадянина. Чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

на підставі статті 9 Конституції [6], є частиною національного законодавства. Отже, 

міжнародні нормативно-правові акти про права людини містять у собі певні 

міжнародні гарантії прав особистості, тобто міжнародні нормативно-правові гарантії 

є системою універсальних міжнародних способів захисту прав і свобод людини 

правового характеру, які закріплені в міжнародних деклараціях, конвенціях, пактах, 

договорах та інших документах правового характеру і є обов’язковими для виконання 

всіма державами. Разом з тим норми міжнародних нормативно-правових актів є й 

безпосередніми стандартами, відповідно до яких проходить процес формування 

національної правової системи у демократичній державі.  

Події в Україні, «революція гідності» та подальші події в державі довели 

потребу приведення чинного українського законодавства у цій царині у відповідність 

до міжнародних стандартів. До найважливіших міжнародно-правових документів, що 

містять стандарти в галузі політичних прав та свобод людини і громадянина 

належать, перш за все, Загальна декларація прав людини від 12 грудня 1948 року [2], 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року [7] та 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод [3]. 

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН в урочистій обстановці 

прийняла Загальну декларацію прав людини «як задачу, до виконання якої повинні 

прагнути всі народи та всі держави» [2]. Загальна декларація прав людини була 

прийнята у вигляді резолюції Генеральної Асамблеї ООН, саме тому вона носить 

рекомендаційний характер. Разом із тим, проголошені в ній основні права і свободи 

розглядаються в умовах сьогодення переважною більшістю держав як юридично 

обов’язкові звичайні чи договірні норми [12, с. 78-85].  

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [7] був прийнятий 

ХХІ сесією Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року. Ратифікований 
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Україною 19 жовтня 1973 року, набув чинності 23 березня 1976 року. Цей пакт 

базується на Загальній декларації прав людини, уточнює і розвиває статті 3-21 

Декларації. Решта статей Декларації (21-27) присвячена іншим категоріям. 

Вищезазначені документи, відомі в науковій літературі, дипломатичній і судовій 

практиці як міжнародний Білль про права людини чи міжнародна Хартія прав 

людини. 

Вступивши до Ради Європи, Україна 17 липня 1997 року ратифікувала 

Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року, перший протокол та 

протоколи №2, 4, 7 та 11 до Конвенції: ця конвенція як і попередні також базується на 

Загальній декларації прав людини. Конвенція про захист прав і основних свобод 

людини була прийнята з метою об’єднати членів Ради Європи й з метою забезпечення 

та подальшого здійснення прав людини та основних свобод. Тому, стаття 1 цієї 

Конвенції проголошує, що високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто 

перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І цієї 

Конвенції [3]. 

Як справедливо зазначає О. Фрицький реальне здійснення та захист основних 

прав людини конкретною особою забезпечується передусім юридичними 

механізмами, що діють у державі. Її правова національна система припускає 

безпосередню дію належним чином ратифікованих норм міжнародних договорів 

поряд із національними законами, але пріоритет останніх полягає у тому, що саме 

вони забезпечують засоби реалізації, охорони та захисту прав людини. Такою є 

сутність співвідношення норм конституційних прав і міжнародних стандартів про 

права людини. Таким є й співвідношення норм Конституції України, які стосуються 

прав і свобод людини, та міжнародних документів про права людини [13, с. 186].  

В Україні icнyє рівність у правах, у тому числі політичних правах, чоловіка i 

жінки. Рівність у правах незалежно від статті передбачена, крім останніх 

вищеназваних міжнародно-правових актів, ще й Конвенцією про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року [4], яка забороняє будь-яке 

розрізнення, виключення чи обмеження за ознакою статі, що спрямоване на 

послаблення чи скасовує визнання, користування чи здійснення жінками незалежно 

від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків та жінок, прав людини та 

основних свобод у політичній, eкономічній, соціальній, культурній, громадській чи 

будь-якій іншій сфері (подібні положення містить й Закон України «Про забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків») [10]. 

Відповідно до Конституції України особи з інвалідністю повинні мати 

можливість вільно обирати та бути обраними. Проте у законах відсутня обов’язкова 

вимога щодо доступності приміщень та матеріалів, а також критерії такої доступності 

у процесі перевірки та уточнення списків виборців; особи з інвалідністю практично 

позбавлені можливості бути активним учасником цього етапу виборчого процесу. 

Зауважимо, що 16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 

ООН про права інвалідів (далі КПІ) [5], а 6 березня 2010 року ці договори набули 

чинності на території України. Відповідно до статті 29 КПІ, гарантується участь у 

http://khpg.org/index.php?id=1362660945#_ftn2
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політичному та суспільному житті неповноправних осіб. Однак і до сьогодні не 

застосовуються принципи розумного пристосування та концепція універсального 

дизайну, яка гарантує рівність доступу згідно зі статтею 2 Конвенції про права 

інвалідів, що, в свою чергу, порушує права та гідність людей з інвалідністю, а також 

принципи недискримінації та рівних можливостей. Законодавство передбачає, що 

друкована продукція передвиборної агітації, друк інформаційних плакатів та 

матеріалів передвиборної агітації відбувається за рахунок коштів, що виділяються з 

державного бюджету України на підготовку і проведення виборів, а також за рахунок 

кандидатів, політичних партій та блоків – суб’єктів виборчого процесу. 

Передбачається, що інформаційні плакати повинні бути однаковими за формою, 

розміром, поліграфічним виконанням, встановленими відповідною виборчою 

комісією, та повинні бути розміщені у приміщенні виборчої дільниці [9; 11]. Такий 

підхід до уніфікованого відображення кандидатів, партій та блоків на передвиборній 

друкованій продукції, що виготовляється за кошти державного бюджету, 

спрямований на гарантування як рівного відображення кандидатів, партій, блоків так 

і однакового донесення передвиборної агітації. Однак, на момент проведення 

місцевих виборів в Україні 25 листопада 2015 року немає жодних вимог щодо 

виготовлення за рахунок коштів державного бюджету друкованої передвиборної 

агітації до громадян із вадами зору. 

Міжнародно-правові стандарти у галузі політичних прав і свобод являють 

собою орієнтири, керуватися якими повинна певна країна, приймаючи конституцію 

чи інші акти, де закріплено такі права i свободи. Міжнародно-правові документи 

містять узагальнення, положення без чіткої конкретизації. Саме цим можна пояснити 

певні протиріччя між національним законодавством та міжнародними актами про 

права людини. До того ж, треба брати до уваги фактор часу, тобто розуміти, коли 

останні акти були прийняті.  

Виходячи з проведеного нами дослідження, необхідно зазначити, що до однієї 

групи політичних прав і свобод треба віднести ті права, які надають можливість 

участі у формуванні і здійсненні влади. Звичайно носіями цих прав визнані виключно 

громадяни. Інша група охоплює права, зорієнтовані на забезпечення соціальної 

(передусім політичної) активності носіями прав, віднесених до другої групи, можуть 

бути і людина і громадянин. За приклади слугує утворення і діяльність громадських 

організацій, організація зборів, мітингів, походів, і демонстрацій політичного 

характеру та участь у таких заходах.  

Значну роль у виборі тематики відіграли події що відбувались на майдані 

Незалежності, у серці нашої держави та отримали назву «революція гідності». Саме 

через призму цих подій під іншим кутом сприймаються прагнення українського 

народу до дотримання політичних прав та свобод людини і громадянина, зокрема, 

важливість дотримання колективних прав і свобод. Реалізуючи зазначене у статті 39 

Конституції України право збиратися мирно, громадяни збираються для проведення 

зборів, мітингів, походів або демонстрацій як акцій переважно протестного характеру, 

прагнучи виразити незгоду з діями, рішеннями влади або з позицією тієї чи іншої 

http://khpg.org/index.php?id=1362660945#_ftn36


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

146 

політичної сили. Політичні права і свободи – це закріплені конституційними нормами 

можливості громадян приймати брати участь у політичному житті держави і 

суспільства, висловлювати свою громадянську позицію до дій влади, а також це воля 

народу, що направлена на розвиток демократії у державі.  

Міжнародні гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина 

потребують аналізу і оскільки система міжнародно-правових гарантій становить 

велику за обсягом і значимістю частину гарантування політичних прав та свобод 

людини і громадянина. Удосконалення механізму забезпечення політичних прав і 

свобод громадян, об’єктивно необхідне в сучасних умовах суспільного розвитку 

України, можливе лише в результаті здійснення глибоких соціальних перетворень, які 

торкатимуться всіх складових компонентів даного механізму, і відбуватиметься за 

рахунок системи цілеспрямованих заходів юридичного, соціально-економічного, 

політичного, ідеологічного й організаційного характеру. Захист, гарантії дотримання і 

реалізації прав і свобод людини і громадянина, як процес, повинен не обмежуватись 

лише відновленням порушеного права, а й повинен ґрунтуватись на активній участі 

держави та суспільства у створенні правових умов для охорони політичних прав і 

свобод. 

Отже, національне законодавство України в питаннях гарантії політичних прав 

та свобод людини і громадянина потребує докладного аналізу і розробки та 

приведення у відповідність до міжнародних стандартів та їх національній 

імплементації оскільки система міжнародно-правових гарантій становить велику за 

обсягом і значимістю частину гарантування політичних прав та свобод особи. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФЕРЕНДУМУ ЯК ФОРМИ 

ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF REFERENDUM AS FORMS 

OF DIRECT DEMOCRACY 

 

Анотація. У статті досліджено конституційно-правові засади референдуму як 

форми прямої демократії, сутність і види інституту референдуму, його використання 

у демократичних країнах, а також у сучасній Україні. Розглянуто теоретичну 

інтерпретацію референдуму, охарактеризовано основні його ознаки. З’ясовано 

проблемні аспекти реалізації інституту референдумів та визначено основні напрямки 

його вдосконалення. 

Ключові слова: пряма демократія, референдум, дорадчий референдум, 

обов’язковий референдум, добровільний референдум, процедури референдуму. 

 

Abstract. The article dwells upon the constitutional and legal principles of the 

referendum as the form of pragmatic democracy, the essence and types of the referendum 

institute, its use in democratic countries, as well as in modern Ukraine. The theoretical 

interpretation of the referendum is considered, its main features are characterized. The 

problematic aspects of the implementation of the referendum institute were identified and 

the main directions of its improvement were determined. 

Keywords: direct democracy, referendum, advisory referendum, binding 

referendum, nonbinding referendum, referendum procedures. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. На відміну від інших форм прямої 
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демократії, як-от: народна ініціатива, народні збори, імперативний мандат, які можуть 

існувати переважно тільки у системах, що допускають пряму демократію, 

референдум у тих чи інших формах використовується і в країнах традиційної 

представницької демократії та використовується у правових системах країн, які 

далекі від того, щоби вважатися демократичними. Так, 2001 р. було проведено 

референдум із питань ратифікації Національної хартії у державі, яка є ісламською 

теократичною монархією – Королівстві Бахрейн. Згідно з цим документом, ухваленим 

на референдумі, Бахрейн перетворювався на парламентську монархію, 

відновлювалась дія парламенту, робота якого була припинена з 1975 р., 

встановлювались загальне виборче право для громадян віком від 21 року, 

незалежність судочинства від правлячої королівської династії. І хоча Бахрейн не є 

країною прямої демократії, референдум використовувався у цій правовій системі. 

Однозначно відповісти на питання про наявність залежності між формою 

правління та частотою проведення референдумів наразі не вбачається за можливе. 

Чому в одних країнах референдуми проводять досить часто, а в інших – нечасто або 

взагалі не проводять поки що достатньо не досліджено. Референдум не корелюється з 

моделями демократії, в межах яких відбуваються референдуми. Загалом не 

простежується зв’язок між президентською і парламентською формами правління й 

частотою застосування референдумів. Збільшилася кількість держав, у яких більш-

менш часто застосовують референдуми, переважають парламентські демократії, але 

серед них – і квазіпрезидентська V Республіка у Франції. Одночасно в групі держав, у 

яких не застосовуються референдуми, наявні держави як з президентською формою 

правління (Фінляндія – до 1994 р., Ісландія, Португалія до ХХІ ст.), так і «суто 

парламентська» Голландія. Референдум також не є вираженням консенсусної чи 

мажоритарної моделі демократії. Разом із тим сучасний український дослідник 

референдумів Ю. Шведа робить припущення, що у країнах, в яких рівень соціального 

задоволення функціонування демократії є нижчим, рівень спроможності розв’язання 

контраверсійних соціальних проблем шляхом проведення референдуму буде 

вищим [8, с. 116]. 

Помітивши таку особливість референдуму, як можливість його використання і 

в країнах представницької демократії, В.В. Маклаков у цьому зв’язку запропонував 

визначати референдум різновидом «напівпрямої демократії», тобто проміжної між 

прямою та представницькою [4, с. 56]. Убачається, що такий підхід хоч і не 

позбавлений оригінальності, однак потребує уточнення. На наш погляд, більш 

зваженим було б вести мову не про новий вид демократії (як-от «напівпряма», 

оскільки це змушує обґрунтувати появу нового виду конституційно-правового 

режиму та суспільно-політичного ладу), а все ж таки про використання певних 

елементів прямої демократії демократією представницькою. Із розвитком суспільних 

відносин і трансформацією світу відбувається поступове зближення правових систем, 

дивергенція правових режимів та юридичних явищ. Референдум саме і є тим 

інститутом прямої демократії, який більш-менш активно використовується у країнах 

представницької демократії, є елементом безпосереднього народовладдя, що 
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інтегрований у представницьку демократію або ж залишився у ній як рудимент з 

архаїчних часів народного права. 

Референдум, будучи формою прямої демократії, має подвійне значення. Із 

одного боку, він спрямований на встановлення загального волевиявлення громадян 

певної країни, а з другого – на залучення широкого загалу громадськості до 

вирішення питань державного життя, дає змогу відчути громадянам відповідальність 

за долю нації, свою значимість як суб’єкта і носія влади, від волі якого залежить 

подальша життєдіяльність у визначених референдумними питаннями сферах. 

Наслідуючи ідеї Ж.-Ж. Руссо стосовно народного суверенітету, М.О. Рудік 

вважає його найбільш яскравим проявом народної суверенної волі, яке, на його 

думку, здебільшого має місце тоді, коли вищі представницькі органи не можуть взяти 

на себе відповідальність за прийняття відповідних рішень. Це відбувається, на думку 

автора, не тому, що у них немає розуміння питання, не склалася власна позиція або 

вони уникають відповідальності, а тому, що за змістом самої проблеми тут 

вимагається воля усього народу; потрібно, щоби самі громадяни взяли на себе 

відповідальність за вирішення відповідної проблеми і власним авторитетом 

забезпечили його ефективну реалізацію [6, с. 31]. 

Загалом підтримуючи такий підхід, варто зауважити, що він справедливий 

лише стосовно країн із представницькою демократією, в яких інститут референдуму 

використовується спорадично і лише для вирішення найважливіших питань 

державного життя, а відтак, дійсно, виконує роль легітимації владних рішень. У свою 

чергу, в країнах зі стійким режимом прямої демократії (хоча наразі їх і не багато) 

референдумний шлях є ординарним способом затвердження визначених 

законодавством питань, і референдні відносини реалізуються у звичайному 

регулятивному режимі, а не як екстраординарна акція. 

Значення референдуму також випливає з того кола питань, які виносяться на 

референдум. Традиційно референдумними питаннями є найбільш важливі питання 

державного і суспільного життя. Тобто суспільні питання можуть виноситися на 

референдум, якщо такі питання стосуються державних. 

Окрім того, референдум як форма народного волевиявлення здатен зруйнувати 

партійний монополізм у тих країнах, в яких пропорційна система виборів у парламент 

є абсолютизованою і закарбованою. Обираючи представника партії у 

представницький орган, виборці фактично із ним втрачають зворотний зв’язок і 

можуть вплинути на партійно-парламентську позицію лише зі спливом строку 

каденції, тобто, як правило, не менш ніж через 5 років, особливо у тих країнах, в яких 

немає чи ускладнені імперативний мандат і право народного розпуску. У цьому 

випадку саме шляхом проведення референдуму можливо подолати перепони, які 

може створювати представницька влада у разі її відриву від народу та втрати зв’язку 

із волевиявленням виборців або розходження позиції конкретного представника (чи 

групи представників) з позицією партії, яку він представляє і за яку голосував народ. 

Я.М. Магазінер застерігав: «… якщо навіть усі депутати погодять закон, який не до 

вподоби народу, то народне голосування легко може знищити закон як 
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піщинку» [3, с. 157]. 

На значенні референдуму як стабілізуючому чиннику наголошувала і 

Ю. Брабаш. На її думку, державна влада та місцеве самоврядування функціонують 

стало й ефективно лише за наявності розвинених інститутів прямої демократії. При 

цьому референдум є одним із основних інститутів народовладдя. /…/ На перший план 

виходить завдання створення таких референдумно-правових механізмів, які дають 

змогу гарантувати можливості громадян самостійно, незалежно від волі політичних 

еліт вирішувати найважливіші питання управління державою чи муніципальним 

утворенням. В умовах фактично вільного депутатського мандата референдум 

покликаний забезпечувати захист громадян від сваволі влади і є своєрідним 

стримуючим фактором.  

Варто погодитись із припущенням вченої стосовно того, що головна мета 

сучасного референдуму – не так перерозподіл влади від представницьких та 

виконавчих органів до народу, і не так послуговуватись  засобом розв’язання 

політичних конфліктів або вирішення політичних завдань, як гармонізувати 

відносини між суспільством і владою, зміцнити, легітимуючи, підґрунтя владних 

рішень. Надання громадянам можливості ініціювати референдум має стимулювати 

представницькі та виконавчі органи влади здійснювати свою діяльність в умовах 

гласності та залучення широкого кола суб’єктів до участі у їх діяльності. Також 

цілковито справедливо Ю. Брабаш звернула увагу на те, що право на референдум 

можна розглядати як спосіб для реалізації інших конституційних прав громадян. 

Висуваючи ініціативу проведення референдуму та беручи у ньому участь, громадяни 

реалізують такі конституційні права, як: право вільно шукати, отримувати та 

поширювати інформацію будь-якими законними способами, право створювати 

об’єднання, право на мирні збори, мітинги та демонстрації, право на індивідуальні та 

колективні звернення, право розпоряджатися майном, право на працю, право 

захищати свої права й свободи будь-якими незабороненими способами [1, с. 3-4, 7-8]. 

Водночас референдум як у правовий інструмент має і певні специфічні 

особливості, на які необхідно звертати увагу й не абсолютизувати цей інститут до 

ступеня універсальної панацеї демократизації. Єдиним способом подолання такої 

слабкості референдуму убачається підвищення загального рівня освіченості громадян, 

правової культури та правосвідомості, вироблення громадянської позицій, активності, 

участь громад в управлінні державою. До цієї ж проблеми долучається і проблема 

поганої поінформованості виборців про наслідки, які можуть настати в результаті 

прийняття референдумного рішення. Виборці подекуди не усвідомлюють прямих 

наслідків тих рішень, які приймають [7, с. 91]. Так, у загальношведському 

референдумі 1955 р. 85% виборців висловилися за лівосторонній автодорожній рух. 

Лише через 12 років уряд Швеції вирішив змінити напрям дорожнього руху на 

правосторонній без проведення нового референдуму. 

Експерти звертають увагу і на неможливість варіативності нормотворчості під 

час референдуму, бо форма референдумних питань (референдумна формула), як 

правило, передбачає односкладну відповідь «так/ні» на подекуди доволі складні 
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політичні питання, а тому електорат змушений голосувати за проект рішення в 

цілому, без можливості висловити підтримку чи заперечення окремим 

частинам [4, с. 35]. Таким чином, референдум може відображати думку лише 

найширших верств населення, з яких високий відсоток голосує «за» і більш низький – 

«проти», а думка меншин, які частково підтримують або частково заперечують 

референдумне питання, залишається поза увагою.  

Представницька демократія у своєму абстрактному ідеалі містить механізми 

уникнення такої проблеми шляхом наділення повноваженнями представника не 

тільки від великих прошарків населення, а й від меншостей. У цьому контексті постає 

також проблема, пов’язана із межами референдуму, позаяк на сьогодні у світі не існує 

моделей референдумного законодавства з відкритими межами референдуму. 

Конституційно-правові акти усіх держав, що допускають референдуми, чітко 

визначають коло питань, за якими проводиться референдум або ж з яких референдум 

проводити не дозволено. Таким чином, референдум є дозволеним способом 

прийняття рішень безпосередньо народом лише в тих межах, які народу відводять 

політики, тобто представницькі органи влади. Це означає, що межі прямої демократії 

визначає демократія представницька. 

Проблемою, що перманентно супроводжує інститут референдуму, є 

«абсентизм», тобто ігнорування значною частиною виборців явки на 

референдум [2, с. 54]. Проте й проблему абсентизму можна вирішити також у форматі 

«е-демократії», яка пропонує цілий арсенал прийомів і способів стимулювання 

виборчої активності. В окремих швейцарських кантонах (наприклад, у Цюріху) 

окреслену проблему на референдумах наприкінці XIX ст. спробували вирішити 

досить радикально – шляхом визнання явки на референдум для громадян 

обов’язковою. У 1890 р. в Цюріху було прийнято закон про накладення штрафів за 

неявку на референдум, що підвищило відсоток явки на референдуми до 60%. Проте 

сучасний конституціоналізм відмовився від вказаних підходів як таких, що 

порушують права людини. 

За зазначених умов подекуди трапляється результат, прийнятий за 

результатами голосування «більшості від меншості», коли менша, але активна 

частина правосуб’єктного населення диктує більшості громадян свою волю тільки 

тому, що більшість із різноманітних причин не з’явилася на референдум. Причому 

здебільшого тенденція низької явки та низької  політичної активності наявна 

переважно у «заможних» країнах. Хоча, на наш погляд, така позиція є небезспірною. 

Наприклад, КСУ має абсолютно протилежну точку зору на явку виборців і в Рішенні 

від 26 лютого 1998 р. №1-рп/98 у справі про вибори народних депутатів констатував, 

що неявку виборців не можна розцінювати як підтримку волевиявлення тих виборців, 

які з’явилися, оскільки своє волевиявлення виборці мають здійснити на виборах 

особисто. 

Для гарантування широкого географічного консенсусу при проведенні 

референдумів у Швейцарії та Австралії вимагається «подвійна більшість» голосів 

виборців кантонів чи штатів для вирішення, наприклад, на референдумі питання про 
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внесення змін до конституції. Хоча справедливості заради треба вказати, що 

політологи останнім часом спостерігають зростання референдумної фреквенції на 

відміну від виборчої фреквенції. І така тенденція встановилася з 90-х років ХХ ст. – 

референдуми відвідує дедалі більше громадян, а вибори в представницькі органи – 

менше. Убачається, така тенденція є наслідком глибшого проникнення ідей прямої 

демократії [8, с. 120]. 

Із викладеним пов’язана і така проблема, як референдумний «диктат 

більшості». Оскільки за визначенням рішення референдуму має вищу юридичну силу, 

а відтак, відображає абстрактну волю більшості, завжди наявна загроза winner takes it 

all (переможець отримує все), тобто ситуація, за якої більша частина населення 

нав’язує свою волю меншості. Так, 1893 р. у Швейцарії було проведено референдум, 

за результатами якого єврейському населенню країни заборонено здійснювати забій 

тварин відповідно до їхніх релігійних переконань (правила кошруту, кошерна їжа). 

Формально таке обмеження наявне і до сьогодні, але реально, звісно ж, воно не 

застосовується на практиці, залишившись правовим рудиментом. Й. Гурфінкель, 

директор Координаційного міжрегіонального бюро боротьби з антисемітизмом та 

дифамацією, у цьому зв’язку зазначила: «Пряма демократія – це той інструмент, який 

носить неоднозначний характер. Наприклад, ритуальний забій тварин – тема, до якої 

належало би колись повернутись. Пряма демократія – перевага Швейцарії, але доти, 

доки за нею стоїть підтримка демократичних сил» [5]. 

Особливо гостро може постати питання у випадку незначної відсоткової 

переваги, що призводить до протистоянь і політичних криз. До речі, проблема 

«диктату більшості» є одним із найвиразніших аргументів противників референдумів 

і нині. 

Із наведеного доходимо однозначного висновку: референдум – дієвий та 

ефективний засіб народовладдя тільки в умовах побудови «деліберативної» 

демократії, чіткого дотримання принципів «демократії суспільної злагоди», 

неухильного гарантування прав меншин. У протилежному випадку референдум може 

перетворитися на привід для суспільного протистояння. Із метою уникнення 

трансформації референдуму у соціальний конфлікт, що цілковито можливо. Лише за 

такої умови, на його думку, референдум здатен досягнути мети і вирішити наявні 

проблеми. В іншому випадку він стає джерелом конфлікту, позаяк меншість, яка 

програла, вірогідно, не погодиться із результатом. Іноді референдум може змінити 

ситуацію на гірше, як це було у Боснії, де після його проведення конфліктуючі 

сторони не знали, що робити із його результатом, як наслідок – виник етнічний 

конфлікт. Боснійці, яких підстьобували європейці, й особливо Президент Франції, 

провели референдум, у результаті якого не було вирішено проблеми. Отже, як 

голосування – це демократична процедура, але вона не завжди вирішує конфлікт. 

Інший приклад, що його наводить дослідник, – Північна Ірландія, де війна, яка була 

пацифікована саме через те, що референдуму передували довготривалі, але 

результативні перемовини і підписання відповідної угоди, тривала понад 30 років.  

Характеризуючи рішення референдуму як акта вищої юридичної сили, 
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експерти побоюються того, що його рішення не залишає місця для дискусій і 

компромісів, які характеризують консенсуалізм. Для нього референдум є чинником 

дисфункціональним, адже послаблює значення домовленостей між політичними 

партіями та групами інтересу і, як це підтверджує приклад Швейцарії, заперечує 

раніше досягнуті домовленості між групами еліти [2]. 

Значення референдуму, його переваги та недоліки більше виявляються під час 

проведення кореляції цього поняття з іншими суміжники категоріями, а також 

класифікації вказаного явища у відповідній системі конституційно-правових 

координат. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

SUPERVISORY ACTIVITIES OF FINANCIAL INVESTIGATIONS IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS AND WAYS TO IMPROVE IT 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды контрольной деятельности 

органов финансовых расследований в Республике Беларусь, проведен анализ 

результатов контрольных мероприятий, выявлены основные способы нарушений 

налогового законодательства плательщиками. Предложен комплекс приоритетных 

мероприятий, способствующих противодействию уклонений от уплаты налогов, 

сборов (пошлин) и обеспечению экономической безопасности страны, повышению 

наказуемости за нарушение правовых норм. 

Ключевые слова: финансовый контроль, налоговый контроль, нарушения 

налогового законодательства, уклонение от уплаты налогов, 

лжепредпринимательство. 

 

Abstract. The article discusses the main types of control activities of the financial 

investigating authorities in the Republic of Belarus, analyzes the results of control measures, 

identifies the main methods of tax law violations by payers. A set of priority measures has 

been proposed to help counteract tax evasion, fees (duties) and ensure the economic security 

of the country and increase the punishment for violation of legal norms. 

Keywords: financial control, tax control, tax violations, tax evasion, pseudo-

business. 

 

Изложение основного материала исследования. Финансовый контроль 

помогает формировать полную и объективную картину финансовых потоков и 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, что позволяет 

реально оценивать ситуацию в стране, способствует обеспечению экономического 
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роста и социальному прогрессу. Эти задачи первостепенной важности во многом 

решаются органами финансовых расследований в ходе осуществления контрольной 

деятельности. Контрольная деятельность является особой составляющей 

управленческого процесса. Обеспечивая обратную связь в процессе, контроль дает 

информацию о результатах и состоянии управления, позволяет устранять и 

предупреждать нарушения. 

Контрольная деятельность предупреждает бесхозяйственность и 

расточительность, выявляет факты злоупотреблений и хищений товарно-

материальных ценностей и денежных средств. Контроль на любом уровне 

осуществляется с учетом принципов независимости, гласности, законности, 

объективности, ответственности, системности, сбалансированности. Основными 

формами контрольной деятельности являются предварительный, текущий и 

последующий контроль, реализация которых осуществляется посредством проверок и 

мониторинга. Сущность контрольной деятельности заключается в обеспечении 

экономической обоснованности и эффективности финансовой деятельности 

субъектов хозяйствования, ее соответствия главным задачам государства и общества, 

а так же соблюдения установленного правопорядка в процессе совершения 

хозяйственных операций органами власти, организациями, учреждениями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями. 

Анализ контрольной деятельности управления Департамента финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по 

Минской области и г. Минску показал, что основная работа направлена на выявление 

признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, на выявление 

предикатных (предшествующих) преступлений, фактов уклонения от уплаты налогов, 

сборов и иных нарушений законодательства. В ходе проведения контрольных 

мероприятий используются все имеющиеся в распоряжении управления 

информационные базы данных, информация Департамента финансового мониторинга 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, сообщения 

правоохранительных и контролирующих органов и подразделений финансовой 

разведки иностранных государств. Большие усилия направлены на расширение 

международного сотрудничества в сфере предотвращения легализации доходов, 

полученных незаконным путем. Сотрудники принимают активное участие в 

проведении международных мероприятий. 

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску 

проводится работа по контролю за соблюдением предпринимательскими структурами 

налогового законодательства. Важным приоритетом является выявление и пресечение 

финансовых преступлений в тех сферах экономической деятельности, где 

задействованы бюджетные ресурсы. Проводится тщательный анализ причин 

неполноты поступления средств в государственный бюджет. При проведении 

оперативно-розыскных и контрольных мероприятий особое внимание уделяется 

установлению незаконных схем расчетов по всем видам сделок, отслеживанию 
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действий субъектов хозяйствования, направленных на сокрытие доходов от 

налогообложения, установлению субъектов нелегального и теневого бизнеса, 

коррупционных связей и других нарушений финансовой дисциплины [1]. 

Основные усилия органов финансовых расследований направлены на 

противодействие лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и 

незаконной предпринимательской деятельности. Результаты контрольной 

деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты контрольной деятельности управления Департамента финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по 

Минской области и г. Минску за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

Предъявлено платежей к доплате в бюджет, тыс. 

рублей 
466,133 388,959 402,809 

Фактически поступило, тыс. рублей 30,949 37,946 53,743 

Процент взыскания, % 6,639 9,756 13,342 

Взыскано в расчете на одну проверку, тыс. рублей 1,298 1,479 1,413 

Количество поступившихвозражений по актам 

проверок, 

в том числе: 

43 32 30 

 оставлены без рассмотрения (пропущен срок 

подачи) 
1 2 1 

 возражения удовлетворены 7 5 2 

 возражения не удовлетворены 33 24 26 

 назначена дополнительная проверка 2 1 1 

Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 103 91 98 

Выявлено преступлений, шт. 413 275 315 

Привлечено к административной ответственности, 

человек 
407 324 359 

Проведено профилактических мероприятий, шт. 734 856 870 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [5] 

 

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску в 

2017 году проведено 285 проверочных мероприятий, что на 20% меньше по 

сравнению с предыдущим годом. Снижение числа проверок обусловлено отсутствием 

их результативности. Уменьшилось также количество поступивших возражений по 

актам проверок. Большая часть возражений после рассмотрения остается без 

удовлетворения (около 80% от общего числа), однако в отдельных случаях была 

назначена дополнительная проверка и возражения удовлетворены с внесением 

соответствующих изменений в акт проверки. Увеличилась сумма фактически 

поступивших в бюджет платежей, что отразилось на росте процента взыскания. 

Количество нарушителей финансового и налогового законодательства, привлеченных 
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к административной ответственности коррелирует с изменением общего количества 

проверочных мероприятий. Основная доля выявленных преступлений приходится на 

уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (пошлин), наименьшую долю выявленных 

преступлений составляет лжепредпринимательство, однако это не является 

свидетельством того, что данный вид нарушений законодательства является 

несущественным. 

В настоящее время приоритетный характер в деятельности органов 

финансовых расследований носит противодействие уклонению от уплаты налогов, 

это обусловлено возложенной на Комитет государственного контроля и его органы 

задачей по обеспечению экономической безопасности страны. Существуют 

различные способы уклонения от уплаты налогов, наиболее распространенными 

являются полное и открытое игнорирование налоговых обязательств плательщиками, 

а такжеискажение результатов финансово-хозяйственной деятельности в документах 

бухгалтерского и налогового учета. Для борьбы с этими видами уклонения 

необходимо повысить наказуемость за их нарушение.Так согласно Кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушенияхв случае 

непредставления налоговой декларации в течение 3 дней и более для плательщика 

предусмотрено денежное взыскание в виде штрафа, как и в случае представления 

недостоверных сведений в налоговый орган,которые могут повлечь за собой уплату 

налога в заниженном размере [2]. Считаем целесообразным в таких 

случаяхосуществлятьприостановление деятельности данных субъектов,в первом 

случае – до момента представления налоговой декларации, во втором случае – на срок 

проведения выездной проверки для более детального изучения данных 

бухгалтерского и налогового учета плательщика. Это позволит избежать в 

дальнейшем халатного отношения плательщиков к исполнению своих обязательств, а 

также выявить искажение экономических показателей и данных, указанных в 

налоговых декларациях. 

Особой проблемой является криминализация хозяйственной деятельности, 

деятельность фирм-однодневок и организация лжепредпринимательских структур, 

что приводит к стагнации производственных процессов, спаду экономической 

активности и огромным финансовым потерям государства. Практика свидетельствует, 

что каждое второе экономическое преступление связано с использованием 

лжеструктур. Активизация данных структур и, как следствие, вывод капитала в 

теневой оборот обусловлены увеличением спроса на услуги по обналичиванию 

денежных средств. Для пресечения деятельности структур, осуществляющих теневой 

оборот денежных средств, необходимо изменить подход к проверочным 

мероприятиям и проводить проверки не позднее первых трех месяцев после 

регистрации субъектов хозяйственной деятельности, поскольку в большинстве 

случаев лжепредпринимательские структуры действует только два или три месяца до 

конца очередного квартала, по истечении которого они обязаны представить в 

налоговые органы первую налоговую декларацию.Такие проверки позволят на ранних 

этапах выявить теневой оборот денежных средств.  
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Эффективность контрольной деятельности во многом зависит от ее 

нормативного регулирования. На данный момент законодательная база, 

регламентирующая порядок осуществления контрольной деятельности, нуждается в 

совершенствовании. Согласно постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 марта 2010 года №426 для определения причитающихся к уплате в 

бюджет сумм налогов,сборов (пошлин) у субъектов не представивших необходимые 

для расчета документы или отсутствии документов сумма платежей к уплате в 

бюджет устанавливается на основании сведений о движении денежных средств по 

счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации и сведений о 

проверяемом субъекте, полученных от иных физических и юридических лиц с 

применением расчетного метода. Процедура сбора необходимых документов для 

определения причитающейся суммы сотрудниками контролирующих органов 

является трудоемкой и может длиться не один месяц. Это обстоятельство во многом 

снижает эффективность контрольной деятельности. Органам финансовых 

расследований необходимо наладить процесс предоставления сведений 

государственными и негосударственными структурами, сократив время проведения 

данной процедуры, установив сроки, согласно которым все запрошенные сведения 

должны быть предоставлены не позднее трех рабочих дней. Это позволит 

своевременно завершать проверочные мероприятия и сделает работу сотрудников 

более продуктивной. Кроме того, необходимо проводить правовую и экономическую 

экспертизу всех разрабатываемых нормативных правовых актов на предмет 

возможности их обхода недобросовестными субъектами предпринимательской 

деятельности. 

Остро стоит вопрос о взаимодействии органов финансовых расследований и 

иных контролирующих органов. Нормативными правовыми актами достаточно 

подробно регламентируется в основном вертикальное взаимодействие в рамках 

одного типа контролирующих органов. Так, например, Министерством по налогам и 

сборам Республики Беларусь и Комитетом государственного контроля Республики 

Беларусь утверждена инструкция о порядке направления налоговыми органами в 

органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь сообщений о преступлениях против порядка осуществления экономической 

деятельности. В свою очередь, регламентация горизонтального взаимодействия 

между инспекциями по налогам и сбору и управлением Департамента финансовых 

расследований, а также иными контролирующими органами на одном 

территориальном уровне довольна слабая. Для решения данной проблемы следует 

создать единую информационную систему результатов контрольных мероприятий, в 

которой будут отражены итоги контрольных мероприятий, включенные в план 

выборочных проверок. Это позволит ускорить оперативный обмен информацией в 

ходе осуществления проверочных мероприятий всех контролирующих органов. При 

этом единая информационная система государственных контролирующих органов в 

перспективе может быть дополнена результатами аудита, осуществляемого 

негосударственными аудиторскими фирмами и независимыми аудиторами. 
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ORGANIZATION IN COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET ECONOMY 

 

Анотація. У статті розглянуто основні міжнародні міжбанківські системи 

передачі інформації та здійснення платежів. Подано технологічну сутність окремих 

способів взаєморозрахунків. Виділено окремі платіжні системи засновані та 

технологіях застосування платіжних карток. Проведено порівняльний аналіз та 

перспективи використання міжбанківських систем на банківському ринку України. 
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Abstract. The article deals with the main international interbank payment and 

transfer systems. The technological essence of separate methods of mutual settlements is 

presented. Separate payment systems based and technologies of payment cards are 

allocated. A comparative analysis and prospects of using interbank systems in the Ukrainian 

banking market have been conducted. 

Keywords: bank, banking system, cashless settlements, payment system, payment 

card. 

 

Постановка проблеми. Необхідність швидких, якісних та безперервних 

розрахунків, як між окремими підприємствами країни, так і між різними державами є 

головною метою вивчення системи організації безготівкових розрахунків. Зрозуміло, 

що ці розрахунки не можуть проводитися готівкою, не тільки тому, що це не 

практично, але й тому, що безготівкові розрахунки – це ефективно, надійно, зручно. 

Розумна організація безготівкового обігу – це запорука надійної і безперебійної 

роботи будь-якого підприємства чи фірми. Тепер стає дуже важливим правильне 

обрання системи безготівкових розрахунків, це доводить необхідність проведення 

аналізу даного напрямку діяльності банків з врахуванням міжнародного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для більш повного розкриття даної 

теми в роботі були використані роботи таких авторів: О.В. Васюренка, Р. Коцовської, 

А. Гальчинського, А.М. Мороза, В. Ричаківської, В.А. Ющенка та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час на роль лідера у сфері 

безготівкових розрахунків претендує міжнародна міжбанківська система передачі 

інформації та здійснення платежів SWIFT. Вона має ряд безумовних переваг. Це перш 

за все чітка стандартизація, найвища ступінь надійності і швидкості передачі 

інформації.  

Серед високотехнологічних світових електронних систем міжбанківських 

розрахунків можна також виділити FedWire – мережа Федеральної резервної системи 

США, Нью-Йоркську міжнародну платіжну систему розрахункових палат CHIPS, 

Лондонську автоматичну систему розрахункових палат CHAPS, японську систему 

міжбанківських безготівкових переказів Zengin [4]. 

FedWire – найбільш розгалужена комунікаційна банківська мережа, в ній беруть 

участь близько 5,5 тис. кредитно-фінансових організацій. Кошти на резервному 

рахунку банку-учасника обертаються протягом дня до 12 разів. На банківському рівні 

платіж відбувається практично в режимі реального часу.  

Створення Нью-Йоркської міжнародної платіжної системи розрахункових палат 

CHIPS було викликано необхідністю враховувати швидкозростаючий обсяг 

розрахунків по міжнародним угодам [4]. Оскільки вчинення всіх розрахунків у 

повному обсязі в єдиному центрі важко, система CHIPS розроблялася як система 

децентралізована. З усіх банків-учасників були обрані 12 найбільших для здійснення 

розрахунків між усіма іншими. Система CHIPS істотно відрізняється від інших, 

оскільки міжбанківські зобов’язання і вимоги не регулюються нею негайно після 

виставлення відповідних документів у вигляді електронних повідомлень, а 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

161 

накопичуються протягом робочого дня, після закінчення якого підводить баланс. 

Остаточні платежі здійснюються розрахунковими банками шляхом переказу коштів 

на резервних рахунках у Федеральному резервному банку Нью-Йорка по мережі Fed 

Wire.  

Система CHIPS зручна тим,що всі здійснені протягом дня перекази коштів на 

суму близько $ 400 млрд. зводяться до кількох остаточним платежах на суму порядку 

$ 4 млрд. [1].  

Електронні системи міжбанківських розрахунків Fed Wire і CHIPS 

обслуговують понад 90% всіх міжбанківських внутрішніх розрахунків у США. 

Англійська електронна система автоматизованих клірингових розрахунків 

CHAPS, що представляє собою системи перекладу кредиту протягом одного дня, 

пов’язує 12 банків, включаючи Bank of England. Банки, які отримують доручення на 

переказ коштів через дану систему, повинні надати кошти стороні, що кредитується. 

протягом дня. Це забезпечує ефективність користування CHAPS для ділових і 

фінансових кіл.  

Організація міжбанківського клірингу в кожній країні залежить від історичних 

особливостей розвитку її банківської системи, моделі її побудови, ступеня 

концентрації та централізації банківської справи, а також від політики центрального 

банку у сфері грошово-кредитного регулювання економіки.  

В останні десятиліття обсяг фінансових потоків між кредитними організаціями 

істотно зріс. У зарубіжній практиці вже існує досвід їх обробки шляхом 

впровадження електронних розрахункових систем, основною проблемою яких є 

великий обсяг денних овердрафтів. Наприклад, загальна величина денних 

овердрафтів у системі Fed Wire і CHIPS досягає $ 80 млрд., тобто 20% від денного 

обороту. Крім того, що накопичуються протягом операційного дня зобов’язання 

можуть істотно перевищувати власний капітал банку, що може викликати істотне 

підвищення рівня кредитного ризику клірингових систем.  

Практично всі великі світові системи міжбанківських електронних розрахунків 

(CHIPS, Fed Wire, CHAPS) в якості основного механізму проведення розрахунків 

використовують неттінг – традиційний для банківських систем світу спосіб 

проведення великих міжбанківських платежів.  

Технологічна сутність даного способу взаєморозрахунків полягає в тому, що 

протягом операційного дня банки накопичують платіжні зобов’язання, які 

надсилаються «одним пакетом» в розрахунково-кліринговий центр або клірингову 

палату. Тут здійснюється взаємозалік багатосторонніх зобов’язань та виявляють 

«чисті боржники» і «чисті кредитори» [3]. Підсумкові розрахунки між ними 

здійснюються шляхом переказу коштів між резервними чи розрахунковими 

рахунками, відкритими в центральному банку.  

До недавнього часу неттінг володів рядом переваг над системою валових 

розрахунків з точки зору транзакційних витрат, але бурхливий розвиток нових 

інформаційних технологій звело нанівець зазначені переваги. Сучасний рівень 

комп’ютерних і комунікаційних систем і висока швидкість розвитку комерційного 
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сегменту глобальної комп’ютерної мережі Інтернет зробили можливим впровадження 

систем валових розрахунків, що працюють в режимі реального часу. Їх поява значно 

знизила системний ризик банківського сектора, тому ці системи в багатьох країнах 

поступово витісняють неттінг. Сьогодні традиційні національні та міжнародні 

неттінг-системи (насамперед у США – CHIPS, Великобританії – CHAPS) стали 

здійснювати так званий неттінг з коротким циклом, тобто через невеликі проміжки 

часу. Крім того, в Європейському Союзі функціонують дві регіональні суперсистеми 

держав – членів ЄС – TARGET і Euro I, об’єднуючі системи валових розрахунків, що 

функціонують в режимі реального часу [4].  

Платіжна система TARGET, реалізована центральними банками країн 

Європейського Союзу, є сукупністю систем ВРРВ центральних банків країн-

учасниць, пов’язаних системою взаємопідключення.  

Її створення не означало, що всі розрахунково-платіжні операції між країнами 

Європейського Союзу автоматично переключалися тільки на неї, а доступ до 

національних платіжних систем, до Європейської клірингової системі при 

Європейської банківської асоціації виявився закритий. Навпаки, за загальним 

визнанням експертів, система TARGET повинна постійно доводити свою 

життєздатність: з одного боку, в конкуренції, а з іншого – у тісній співпраці з 

альтернативними платіжними системами.  

Досвід більшості країн Західної Європи, США та Японії показує [4], що там 

паралельно функціонують системи валових розрахунків і нетто-розрахунків, які 

доповнюють один одного і забезпечують надійне функціонування платіжної системи 

даних країн шляхом обмеження кредитного та системного ризиків та скорочення 

потреби в ліквідних коштах 

Міцне місце в платіжних системах багатьох країн зайняли технології, засновані 

на застосуванні платіжних карт. Швидкість і доступність цього виду розрахунків 

стимулювали зростання споживчих витрат, що, у свою чергу, утримало економіку 

США від глибокої рецесії в 2001 році і сприяло її відновленню в наступні роки [6].  

В даний час в світі діють кілька великих асоціацій банківських платіжних 

карт.Вони розробляють загальні правила, обов’язкові для всіх учасників системи, 

проводять аналіз операцій, акумулюють ресурси для реалізації новітніх технологій і 

створення гігантських комунікацій для швидкого і надійного обміну фінансовою 

інформацією.  

Світовий ринок платіжних карт сьогодні розподілений між основними 

емітентами наступним чином: Visa International – більше 50%, Master Card 

International – 30%, American Express – 18%, Diners Club, JCB та інших – менше 2%.  

Незважаючи на значні технологічні переваги смарт-карт, за кордоном велика 

частка падає сьогодні на емісію платіжних карт із магнітною смугою. Основним 

чинником, що стримує швидкий перехід до нових технологій у зарубіжних країнах, є 

наявність розгалуженої фінансової інфраструктури для використання магнітних карт, 

створеної світовими лідерами карткового бізнесу (особливо це характерно для 

США).Внаслідок цього вартість заміни існуючої системи велика – понад $ 1 млрд.  
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Для прискорення процесу переходу до більш ефективної та безпечної чіпової 

технології Visa, Europay і Master Card розроблений єдиний глобальний індустріальний 

стандарт EMV (Europay, Master Card, Visa) для платіжних чіпових карт з кредитно-

дебетовими додатками.  

У Європі в обігу знаходяться більше 300 млн. карток. У середньому на одного 

повнолітнього жителя Європи припадає 1 карта. Однак у частині поширеності карт по 

країнах Європи спостерігається значна диференціація. Найбільше їх у 

Великобританії – майже 2 карти на кожного повнолітнього. У Туреччині, Ірландії та 

Греції потенціал зростання числа карт ще великий: тут на одного повнолітнього 

жителя припадає менше 0,5 карти [7]. Однак в останні роки цей показник по Європі 

помітно вирівнявся.  

Більш значними для країн Європи є відмінності в інтенсивності використання 

карт. Найвища ця інтенсивність у Данії та Фінляндії, де на одну карту в середньому 

припадає не менше однієї транзакції в тиждень. На третьому місці за цим показником 

Франція (за загальною кількістю транзакцій вона займає перше місце в Європі). В 

Італії ж на одну карту відбувається в середньому всього близько двох транзакцій на 

рік.  

Відмінності між країнами залишаються значними, і лише деякі організації 

мають сильні позиції більш ніж на одному ринку. Однак у всіх європейських країнах 

число карт швидко зростає, а платіжні системи ускладнюють інфраструктуру обробки 

транзакцій і відповідні технології.  

Економіка розвинених країн в даний час перейшла до інноваційного типу 

розвитку, що відбилося і на технологіях проведення безготівкових розрахунків. Суть 

інноваційних змін у цій сфері можна звести до наступного [2]:  

 «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій та 

інструментів;  

 самообслуговування;  

 дистанційне обслуговування;  

 використання Інтернету (віртуальні банківські та фінансові технології 

управління банківським рахунком);  

 створення телефонних центрів;  

 надання нових банківських продуктів (послуг) на базі нових технологій.  

У багатьох розвинених країнах все більше операцій проводиться клієнтами без 

відвідування банку. У Франції, наприклад, прямий зв’язок з банком мають близько 

300 тис. клієнтів. У США всі великі банки пропонують своїм клієнтам 

обслуговування на дому.  

Модернізація телекомунікаційних систем, що використовуються для здійснення 

дистанційного обслуговування банківських клієнтів, зумовила появу нової концепції 

організації банківської діяльності Dialog banking, згідно з якою моно- і 

багатофункціональні інформаційні автомати звільняють співробітників від рутинної 

роботи, а самі співробітники орієнтуються на контактно-інтелектуальне 
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обслуговування клієнтів.  

Історично першою з’явилася система дистанційного банківського 

обслуговування з використанням телефонного зв’язку. Можливість проводити 

операції через телефонну систему одним з перших запропонував своїм клієнтам North 

Carolina National Bank, для чого було створено великий call-центр. У 1990 році 

щоденне число звернень до системи склало близько 200 тис. На даний момент у США 

більше 80% компаній використовують у своїй роботі call-центри. Однак, як вважають 

деякі західні експерти, ринок call-центрів у США, Канаді, деяких країнах Західної 

Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону досяг стадії насичення.  

Банк створює власний call-центр, якщо має намір вирішувати з його допомогою 

постійні завдання. Але якщо планується невелика завантаження центру, вирішуються 

разові або періодичні задачі і, головне, немає коштів, часу та спеціалістів для 

створення власного call-центру, то ці завдання делегуються аутсорсинговому call-

центру.  

Наступний етап розвитку банківських технологій у сфері безготівкових 

розрахунків – так званий електронний банкінг – був пройдений дуже швидко. На його 

місце прийшов інтернет-банкінг. Його впровадження в банківську практику зумовило 

використання нових засобів зв’язку. У першу чергу це Інтернет і мобільні телефонні 

мережі, які істотно розширили можливості клієнтів, адже для реалізації їх взаємодії з 

банком необхідно звичайні html і wap-браузери, які встановлені практично в кожному 

сучасному ноутбуці або мобільному телефоні. 

Найбільш активно банківські інтернет-послуги розвинені в північних країнах – 

Фінляндії, Норвегії, Швеції, де їх надають приблизно 90% банків і ними охоплено 

20% клієнтів. Згідно з даними Шведської асоціації банків, в цій країні послугами 

інтернет-банкінгу користуються понад 3 млн. чоловік (майже 30% населення), що 

робить Швецію одним зі світових лідерів у розвитку інтернет-систем. Досить висока 

для Європи ступінь інтернетизації населення (60% домашніх господарств 

користуються мережею) призвела до того, що шведські банки одними з перших стали 

пропонувати свої послуги через Інтернет. Безумовним лідером інтернет-банкінгу в 

Швеції визнаний SkandiaBanken, кількість інтернет-клієнтів якого становить 50% від 

їх загальної кількості [5].  

Інтеграція кредитних установ у нову інформаційну економіку знаходить вираз у 

появі нових бізнес-моделей і стратегій розвитку, що використовуються банками для 

досягнення своїх економічних цілей.  

Однією з останніх новацій у сфері дистанційного банківського обслуговування 

є мобільна система платежів, що перетворює бездротові телефони в гаманці мобільної 

комерції. Вона розроблена європейським об’єднанням Mobey Forum (групою 

фінансових установ та виробників стільникових телефонів). Для банків при розробці 

платіжних систем, розрахованих на мобільних клієнтів, кращим є підхід, заснований 

на створенні гаманця у вигляді сервера. Це дає можливість проводити платежі на 

відстані. Подібна система підходить для масового ринку, вона дозволяє споживачеві 

мати можливість вибору, тому що він не залежить від конкретного оператора або 
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банку.  

Висновки. Аналіз зарубіжних банківських технологій проведення безготівкових 

розрахунків показав, що велика відкритість для світового ринку західних платіжних 

систем зробила істотний вплив на розвиток платіжних систем в Україні. Більшість 

технологічних новацій останніх 10 років вітчизняні банки запозичили за кордоном 

(платіжна карта, електронна міжбанківська пошта, валові розрахунки в реальному 

часі, банк-клієнт, інтернет-банк і Телебанк). 

Таким чином, розглядаючи міжнародний досвід безготівкових розрахунків у 

банку, можна говорити про те, що українські банки активно використовують 

позитивний досвід своїх зарубіжних колег, адаптуючи його до власної практики, що 

сприяє інтеграції вітчизняної банківської системи у світову економіку. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

THE PECULIARITIES OF SOCIAL SECURITY IN THE SPHERE OF HEALTH 

CARE: FOREIGN EXPERIENCE 

 

Анотація. В статті проаналізовано особливості зарубіжного досвіду 

соціального забезпечення сфери охорони здоров’я. Досліджено проблеми медичної 

допомоги та охорони громадського здоров’я, тобто систему охорони здоров’я як таку, 

і більш широко – охорони суспільного здоров’я з урахуванням різних детермінант 

здоров’я.  

Ключові слова: соціальне забезпечення, громадське здоров’я, суспільне 

здоров’я, сфера охорони здоров’я. 

 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of the foreign experience of social 

security in the sphere of health care. The problems of medical care and public health 

protection are studied, ie the health care system as such, and more widely – the protection of 

public health, taking into account various determinants of health. 

Keywords: social security, public health, the sphere of health care. 

 

Постановка проблеми. Значним ресурсом поліпшення соціальної політики 

охорони здоров’я в Україні можна вважати вивчення і використання досвіду 

розвинених країн, таких як Фінляндія, Швеція, Норвегія, Японія та ін. [4]. 

Найбільш очевидним показником загального впливу європейської соціальної 

політики досягнення здоров’я для всіх на національні стратегії охорони здоров’я є 

факт згадування цієї політики в різних політичних програмних документах, 

розроблених у країнах. В рамках пошуку шляхів удосконалення проектів, 

спрямованих на реформування в Україні галузі охорони здоров’я, видається за 

доцільне дослідити зарубіжний досвід. В якості прикладів країн було обрано 

Фінляндію, Японію, Швецію. Дані країни мають високий рівень соціально-

економічного розвитку. У них належний рівень організації медичної допомоги.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, роботи яких 

присвячені проблематиці правового забезпечення охорони здоров’я у зарубіжних 

країнах, варто виділити Ю.Н. Шанина, О.В. Длугопольського, Е.С. Ковжарова, 

В.И. Фильєва, О.Є. Губара, С.Г. Стеценко, В.Г. Черненко, О.В. Щербенко, 
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Н.Б. Новікова, Р. Салмана. До останнього часу проблеми суспільного здоров’я 

розглядалися в контексті традиційного розвитку національної економіки. 

Реформуванню соціальних проблем приділяли увагу Л. Безтелесна, О. Грішнова, 

О. Гулемпіченко, А. Колот, Є. Лібанова, Л. Немова, О. Новікова. Але прощання із 

залишками командно-адміністративної системи, геополітичний вибір України, 

глобалізація світової економіки привнесли нові акценти у цілі та зміст реформування 

охорони здоров’я.  

Стало очевидним, що воно неможливе навіть у відносній ізоляції від 

міжнародного середовища і пов’язане з обов’язковим вивченням світових трендів. 

Постало також питання про позиціонування України на міжнародному ринку 

медичних та рекреаційних послуг, виявлення можливостей їх довготривалого 

ефективного просування та надання. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є виявлення головних 

напрямів реформування охорони здоров’я в зарубіжних країнах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення нової концепції розвитку 

системи охорони здоров’я в Україні є органічною складовою масштабних реформ на 

макроекономічному рівні з децентралізації, інвестування та поширення економічної 

свободи. Децентралізація – це один із загальних трендів розвитку сучасної економіки 

та охорони здоров’я. Вона означає посилення ролі регіонів у регулюванні медичної 

галузі за умови збереження загального національного ринку. За такої системи 

територіальні громади, області, міста і райони матимуть найширший обсяг 

повноважень і грошових ресурсів, необхідних для розвитку галузі, яка переважно 

фінансується за рахунок місцевих бюджетів. Цікавим для нас є досвід децентралізації 

охорони здоров’я у ФІНЛЯНДІЇ. Охорона здоров’я, включаючи профілактику хвороб, 

була головним фокусом фінської соціальної політики впродовж багатьох десятиліть. 

Це привело до зникнення поширених інфекційних захворювань, зменшення 

пов’язаних зі способом життя хвороб і покращення здоров’я населення [2]. 

Управління та соціальне забезпечення охороною здоров’я здійснюється в країні 

на національному і муніципальному рівнях. Багато неурядових організацій також 

виконують великі програми з охорони здоров’я. Охорона здоров’я фінансується 

насамперед за допомогою муніципального бюджету. Крім того, державний бюджет 

включає окремий розділ для програм охорони здоров’я (9,3 млн. євро в 2017 р.), які 

здійснюються муніципалітетами, неурядовими організаціями й ін. 

Неурядові організації також мають право на фінансову підтримку держави. На 

національному рівні головним суб’єктом управління охороною здоров’я є 

міністерство, яке відповідає за охорону здоров’я населення. Це міністерство також 

включає екомедицину і контроль за хімічними речовинами, тютюном та алкоголем. 

Департаменти цього міністерствамають функції зв’язку з іншими секторами щодо 

вирішення проблем впливу на здоров’я. У 2017 р. уряд ініціював нову чотирирічну 

мультисекторну Програму урядової політики з охорони здоров’я. Мета програми 

полягала в тому, щоб підвищити рівень здоров’я населення і скоординувати дії різних 

міністерств [3]. 
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Програма співробітництва охорони здоров’я є широкою основою для охорони 

здоров’я в різних сферах суспільства, що досягається через різні сектори управління, 

тому що охорона суспільного здоров’я значною мірою виходить за межі компетенції 

галузі охорони здоров’я. Поняття якості життя і благополуччя відіграють ключову 

роль у програмі. Стратегія представлена на восьми напрямах, що вимагають 

погоджених дій різними організаціями. Ці напрями включають: подовження середніх 

здорових років життя на два роки, скорочення смерті від нещасного випадку і 

насильницької смерті молодих повнолітніх чоловіків на третину, затримання 

середнього пенсійного віку на три роки і скорочення паління серед молодих людей. 

Сприяння гігієні праці визначене як завдання роботодавців. Відповідно до закону 

(закон про турботу і гігієну праці), роботодавці повинні надавати послуги, необхідні 

для того, щоб запобігти ризикам для здоров’я, пов’язаним із роботою. Вони повинні 

також надавати інформацію про ризики для здоров’я, пов’язані з роботою, і 

консультувати співробітників з питань того, як уникнути цих ризиків. Здійснювалась 

політика скорочення споживання шкідливих продуктів, таких як алкоголь і тютюн. 

Держава контролює і регулює політику екомедицини в цілому. Основна 

відповідальність за політику екомедицини, тим часом, передана до муніципалітетів. 

Послуги екомедицини у Фінляндії включають наступне: якість і гігієну 

продовольства, медичні впливи житла, шумопоглинання, контроль якості води, 

оцінку організації збору і видалення відходів тощо. Крім того, контроль генної 

технології, хімічного контролю і захисту від радіації включений у політику 

екомедицини. 

Муніципалітети є відповідальними за надання добровільних імунізацій 

жителям. Загальна програма імунізації у Фінляндії стосується всього населення. 

Муніципалітети забезпечують планування родини й інші послуги репродуктивного 

здоров’я, вони також відповідальні за виконання послуг екомедицини відповідно до 

територіальних потреб [5]. 

Є багато неурядових організацій, які працюють у медичному просторі 

Фінляндії. Фінський центр охорони здоров’я об’єднує 125 таких організацій. Його 

мета полягає в тому, щоб сприяти співробітництву між університетами, владою та 

організаціями, які діють у сфері охорони здоров’я. Центр бере участь у різних 

проектах, програмах і кампаніях(наприклад, при сприянні здоров’ю у школах, 

запобіганні внутрішнім нещасним випадкам, зловживанні наркотиками). За його 

сприяння було проведено кілька кампаній щодо охорони здоров’я у Фінляндії з тим, 

щоб скоротити смертність і зменшити фактори ризику, пов’язані з хронічними 

захворюваннями. Різні методи використовувалися в проекті: надання загальної 

інформації і санітарної освіти (через матеріали, засоби масової інформації, зустрічі, 

кампанії і т.д.); розвиток процедур звернення і добору в медичному обслуговуванні; 

підтримка екологічних змін (таких як обмеження паління, сприяння раціональному 

харчуванню, співробітництво з продовольчими виробниками); профілактична робота, 

спрямована на дітей і молодих людей. Найбільший вплив на здоров’я населення мало 

виконання Північного карельського проекту. Проект сприяв змінам політики в 
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питаннях здоров’я, сільського господарства і торгівлі в межах Фінляндії в цілому 

(наприклад, харчова промисловість, яка співпрацювала з проектом, запровадила 

знежирені молочні продукти, зменшила кількість солі в кількох продуктах) [9]. 

Крім того, була виконана національна Програма, що включала кілька різних 

стратегій: Стратегію харчових втручань і підвищеної фізичної активності; Стратегію 

високого ризику, що передбачала співпрацю з харчовою промисловістю (наприклад, 

постачання молочних продуктів з низьким відсотком тваринного жиру і підвищеним 

використанням рослинної олії). Були прийняті закони щодо здорового харчування. 

Особлива увага у Фінляндії приділяється здоров’ю дітей. Безкоштовні клініки 

здоров’я дитини існували у Фінляндії з кінця 40-х р. минулого століття. Головною 

метою було й лишається сприяння здоровому способу життя заради здоров’я 

майбутніх поколінь [1]. 

ЯПОНІЯ. Вохороні здоров’я Японії існує тенденція спрямовувати істотні 

зусилля на групи населення визначеного ризику. Це означає, що охорона здоров’я 

повинна все більше уваги приділяти поліпшенню здорового способу життя. 

Відповідаючи на цей історичний виклик для охорони здоров’я, ще у 1994 р. закон про 

Центр охорони здоров’я (1947) був відмінений і прийнятий новий закон – про 

здоров’я територіальної громади. Закон про здоров’я територіальної громади 

визначає відповідальність та організацію послуг охорони громадського здоров’я й 

окреслює в загальних рисах, що головним чином муніципалітети відповідальні за 

надання медичного обслуговування жителям їх територій. 

Для охорони здоров’я дорослого населення мають значення контроль держави 

за гігієною праці, робочими місцями; заходи щодо хвороб, пов’язаних зі способом 

життя; послуги охорони здоров’я для людей похилого віку; контроль за поширеними 

інфекційними захворюваннями, а також Програма масової вакцинації [2]. 

Таким шляхом Японія досягла високого рівня здоров’я населення. Ефективна 

система охорони громадського здоров’я відіграє важливу роль У зменшенні 

смертності й захворюваності. Люди можуть використовувати профілактичні послуги, 

такі як імунізація, медичні діагностичні огляди в центрах охорони громадського 

здоров’я, муніципальних поліклініках чи клініках. Люди можуть перевіряти 

загальний стан свого здоров’я й отримувати послуги санітарної освіти, надані на 

територіальному рівні й робочих місцях. 

У кожній муніципальній області для планування здоров’я територіальної 

громади і сприяння участі громадськості у здійсненні плану діє комітет з питань 

сприяння здоров’ю територіальної громади. Довга тривалість життя в Японії значною 

мірою є результатом скорочення дитячої смертності і смертельних випадків з 

інфарктами, цереброваскулярних захворювань. Недавнє зниження смертельних 

випадків від цереброваскулярниххвороб відображає ефективну співпрацю мережі 

територіальних об’єднань, важливу роль медсестер в охороні громадського здоров’я. 

Разом з тим суспільство з довгою тривалістю життя населення стикається з 

підвищенням рівня хвороб, пов’язаних зі способом життя, порушеннями 

функціонування органів кровообігу, захворюваннями на рак. Тому Японія потребує 
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подальшого вдосконалення політики, зорієнтованої на здоров’я населення, 

заохочення його вести більш здоровий спосіб життя. Щоб упоратися з цією 

проблемою, японський уряд прийняв національну Програму «Здорові Люди – 21». Ця 

програма сприятиме активній участі населення у збереженні власного здоров’я. 

Основна її ідея – співпраця уряду і населення в охороні громадського здоров’я [6]. 

ШВЕЦІЯ. Аналіз концепції соціального забезпечення охорони здоров’я 

населення Швеції показав, що в країні розроблені політика і стратегія, а також 

конкретні програми і проекти, що сприяють збереженню здоров’я населення та 

попередженню захворювання, реабілітації. До пріоритетних проблем зараховані: 

проблеми здорових робочих місць; погіршення психічного здоров’я, особливо серед 

молоді; малорухомий спосіб життя; збільшення вживання алкоголю. Були також 

визначені рівні владної відповідальності за охорону громадського здоров’я: 

національний, регіональний і муніципальний. 

До структур, відповідальних за охорону громадського здоров’я на 

національному рівні, зараховані: Національний інститут громадського здоров’я; 

Національна адміністрація охорони навколишнього середовища; Національна 

адміністрація з надзвичайних ситуацій; Національна дорожня служба. 

Регіональний рівень представляють – префектури (представники державного 

управління); регіональні ради (виборні органи, збирачі податків). Муніципальний 

рівень (громади) – муніципальні ради (виборні органи), місцеві збирачі податків [1]. 

Було визначено 11 національних завдань у сфері соцзабезпечення громадського 

здоров’я: 

 участь у житті суспільства і вплив на нього; 

 економічна і соціальна безпека; 

 безпека і сприятливі умови життя дітей і підлітків; 

 більш здорові умови праці; 

 здорові та безпечні продукти харчування і навколишнє середовище; система 

охорони здоров’я, спрямована на охорону суспільного здоров’я; 

 ефективний захист від інфекційних хвороб; безпечні статеві стосунки і 

репродуктивне здоров’я;  

 підвищення рівня фізичної активності; здорове і безпечне 

харчування;скорочення вживання тютюну й алкоголю, суспільство, вільне від 

заборонених препаратів [9]. 

У процесі визначення основних завдань у сфері громадського здоров’я важлива 

роль належить правильному розподілу обов’язків між регіональними радами і 

громадами. Регіональні ради повинні відповідати за громадський транспорт, 

регіональне планування та надання послуг з охорони здоров’я. 

Громади – відповідальні за освіту, соціальні служби та житлове забезпечення. 

У контексті викладеного вище національну політику Швеції у сфері охорони 

громадського здоров’я можна визначити як успішну, але відчувається відсутність 

закону про громадське здоров’я і його охорону,хоча в державі й прийнята значна 
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кількість законів, що опосередковано регламентують проблеми щодо охорони 

громадського здоров’я [1]. 

Уряди країн Європейського Союзу визначають цілі політики з охорони 

здоров’я як завдання для різних сфер управління. Це знаходить своє вираження у 

змісті відповідних обов’язків різних стейкхолдерів у прийнятті рішень щодо 

фінансування і виконання стратегії політики охорони здоров’я. 

У результаті цього аналізу експерти з наукових питань і політики таких країн, 

як Англія, Фінляндія, Іспанія і Швеція, які провели анкетнеопитування, підтвердили 

інформацію щодо використання міжгалузевого підходу в забезпеченні охорони 

здоров’я населення [7]. 

Соціальна політика у сфері охорони здоров’я у 15 країнах ЄС включає в цей 

процес і лікувальні, і профілактичні підходи. Характерно, що країни з федеральною і 

децентралізованою системою державного управління розвивають політику з охорони 

здоров’я населення як на національному рівні, так і враховуючи регіональні аспекти. 

Оскільки принципи, на основі яких створені політичні засади охорони здоров’я в 

країнах Європейського Союзу, відрізняються в окремих країнах у контексті 

соціальних, економічних і політичних питань, оновлена політика ВООЗ рекомендує 

враховувати національні особливості[2]. 

У країнах, де спостерігається більша незалежність управління системою 

охорони здоров’я, вона має більш тісні взаємозв’язки з іншими суспільними сферами. 

Окремі сфери розподіляють відповідальність за вплив відповідних детермінант на 

стан здоров’я. Так, наприклад, сфера державного управління екологічною безпекою є 

відповідальною за попередження впливу негативних факторів як зовнішнього 

середовища,так і біологічних харчових добавок, консервантів харчової продукції 

тощо. Розглядаючи різні механізми, що використовуються при формуванні державної 

політики з охорони здоров’я на міжгалузевій основі, ми відмітили, що особливості 

структури в кожній із досліджуваних країн були зараховані до однієї з трьох 

категорій: складні, дуалістичні та інтегровані системи. До складних систем охорони 

здоров’я  належать системи в Німеччині, Австрії та Італії. Вони  характеризуються 

одночасно як наявністю об’єктивного набору цілей на федеральному рівні відповідно 

до цілей здоров’я, що рекомендуються Європейським бюро ВООЗ, так і до 

регіональних особливостей поліпшення здоров’я. У Німеччині, наприклад, були 

визначені сім цілей для поліпшення здоров’я. В Австрії у плані федерального уряду 

щодо розвитку охорони здоров’я на трирічний періодвключають національні 

особливості. В обох країнах установлюються пріоритети власної політики щодо 

питань розвитку охорони здоров’я. В зазначених трьох країнах функціонування 

система охорони здоров’я характеризується розподілом відповідальності у межах 

загальної стратегії між різними сферами господарювання. 

Отже, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія і Швеція належать до країн з 

дуалістичною структурою системи охорони здоров’я. В них спостерігаються два 

напрямки соціальної політики у сфері захисту здоров’я громадян. Перший – 

спрямований на медичні послуги охорони здоров’я: їх доступність, їх якість, медичне 
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і соціальне страхування, розгалуженість провайдерів. Другий пов’язаний з 

попередженням, профілактикою захворювань, що передаються від людини до 

людини, профілактичними заходами, спрямованими на дітей і дорослих, сприянням 

раціональному харчуванню і фізичному розвитку, поліпшенням гігієнічних умов 

робочих місць і заходів щодо профілактики забруднень навколишнього середовища. 

Очевидно, що другий напрям потребує для реалізації міжгалузевий механізм 

забезпечення й управління. 

Система охорони здоров’я Великої Британії належить до третьої категорії, при 

якій відправною точкою для розробки політики є визначення пріоритетів в охороні 

здоров’я. Для кожного пріоритету охорони здоров’я розробляється група 

рекомендацій, доречних як для медичних послуг, так і для профілактичних заходів. 

Тут різні заходи щодо здоров’я об’єднані в глобальну державну політику, що 

розглядає, як пріоритети цілей здоров’я можуть бути здійснені не тільки в межах 

системи охорони здоров’я, але й бути спрямовані на більш широкі детермінанти 

здоров’я, що забезпечуються іншими секторами. Так, система охорони здоров’я 

розглядається скоріше як один із компонентів національної політики здоров’я, а не є 

окремою структурою. При цьому медичні й соціальні діїдля виконання цілей 

національної політики щодо здоров’я можуть бути деякою мірою об’єднані. 

Ця система реалізується не тільки на національному, але й на регіональному і 

місцевому рівнях. Аналізуючи сказане, можна відзначити, що і пріоритети, і 

використовувані інструменти на національному рівні, ступінь регіональної та 

місцевої автономії дуже відрізняються в окремих країнах. Розглянуто дві важливі 

проблеми: медичної допомоги та охорони громадського здоров’я, тобто систему 

охорони здоров’я як таку, і більш широко – охорони суспільного здоров’я з 

урахуванням різних детермінант здоров’я. Управлінські механізми, використовувані 

для їх інтеграції, можуть діяти як на національному, так і регіональному рівні. 

Зроблений короткий аналіз дає підстави стверджувати, що відповідні інституції 

України мають можливість використовувати найкращий міжнародний досвід з 

соціального забезпечення охорони громадського здоров’я у своїй практичній 

діяльності. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF MORTGAGE LENDING IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. Выполнен анализ современного состояния ипотечного 

кредитования, изложены преимущества и недостатки ипотечного кредитования, его 

роль в улучшении благосостояния населения. Рассмотрены риски, факторы, 

сдерживающие развитие ипотеки для коммерческих банков. Предложены меры, 

направленные на решение проблем ипотечного кредитования, применительно к 

Казахстану. 

Ключевые слова: ипотека, жилье, рынок ипотечного кредитования, 

ипотечный портфель, банки второго уровня, процентная ставка. 

 

Abstract. Тhe analysis of the current state of mortgage lending. The advantages and 

disadvantages of mortgage lending, its role in improving the welfare of the population. The 

risks and factors hindering the development of mortgages for commercial banks are 

considered. The measures aimed at solving the problems of mortgage lending in relation to 

Kazakhstan are proposed. 

Keywords: mortgage, housing, mortgage market, mortgage portfolio, second-tier 

banks, interest rate. 

 

Постановка проблемы. Потребность в жилье – одна из базовых потребностей 

человека, с ростом уровня жизни меняются представления о формах ее 

удовлетворения, возрастают требования к жилью. Обеспечение высокого качества 

жизни населения за счет повышения доступности и комфорта жилья является 
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приоритетной задачей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2025 года. Практика показывает, что на сегодняшний день приобрести квартиру за 

счет собственных средств для большей части населения страны не представляется 

возможным, поскольку уровень цен на жилье в Казахстане, и особенно в столицах, не 

сопоставим даже с развитыми странами. Доступная ипотека – один из способов 

решения проблемы обеспечения населения жильем. В этой связи необходимы меры 

по совершенствованию системы ипотечного кредитования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Процессу ипотечного 

кредитования посвящены труды таких авторов, как В.М. Агапкин, П.Н. Шуляк, 

В.А. Савинов, И.Т. Балабанов, И.А. Просвирин, В.М. Минц, А.Д. Юшканцев, 

Л.Ю. Грудцына, A.A. Суэтин, В.А. Горемыкин, А.В. Разумов, А.В. Власов, 

С.А. Литвинова, М.М. Орлова и др. Различные аспекты этой проблемы 

рассматривают в своих работах зарубежные ученые: Э. Сандерс, Д.В. Бейли, 

У.Ф. Шарп, Д. Блевинс, Дж.Ф. Сински, Л. Вольф, Э.Дж. Долан, Д.А. Гордон, 

О. Фридмен, Р. Страйк, Д.М. Хальтер, Э. Дэвидсон. Несмотря на высокую значимость 

полученных перечисленными выше авторами результатов, следует отметить, что не 

проводилась комплексная оценка проблем развития ипотечного кредитования. Вместе 

с тем, многие из этих взглядов и обобщений, основанные на опыте развитых в 

рыночном отношении стран, требуют дальнейшего исследования применительно к 

казахстанским условиям. Названные обстоятельства определили выбор темы, цели и 

задачи, объект и предмет настоящего исследования.  

Формирование целей статьи. Целью исследования является разработка 

предложений по совершенствованию и развитию ипотечного кредитования в 

Казахстане в условиях экономического спада.  

Изложение основного материала исследования. Ипотечное кредитование – 

долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физическому лицу 

банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, 

помещений, сооружений [2].  

Следует отметить, что строительство жилья в нашей стране несколько 

десятилетий осуществлялось за счет использования бюджетных ресурсов, и на 

безвозмездной основе централизованно распределялось среди стоящих в очереди 

граждан. В начале 90-х гг. ХХ века, после обретения Казахстаном независимости 

стала очевидна необходимость трансформации данной схемы ввиду невозможности 

её применения в рыночных условиях. Система обеспечения граждан государственным 

жильем была вытеснена созданной системой ипотечного кредитования. Казахстаном 

принята за основу Малазийская модель системы жилищного кредитования, в основе 

которой лежит западное ноу-хау – двухуровневая структура рынка, благодаря чему 

банки аккумулируют на рынке ценных бумаг «долгие» целевые деньги, 

предназначенные для ипотеки, и имеют возможность давать столь же «долгие» и 

«мягкие» (под невысокий процент) жилищные кредиты. Первичный уровень здесь – 

сами кредиты, а вторичный – специальные ипотечные ценные бумаги (облигации), с 

помощью которых происходит подпитка банков-кредиторов [3, с. 22].  
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Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что при правильной 

организации и ведении взвешенной государственной политики ипотека постепенно 

трансформируется в самофинансируемую систему, которая обеспечивает и в 

значительной степени определяет функционирование рынка жилья 1, с. 31. Более 

того, можно утверждать, что ипотечное кредитование является существенным 

фактором экономического и социального развития страны, поскольку не только 

позволяет реализовывать построенные дома, что ведет к росту объемов строительства 

и вызывает оживление в производстве строительных материалов и конструкций, 

строительного и дорожного машиностроения, в деревообработке и производстве 

мебели и других смежных отраслях, но и дает возможность модернизировать 

производства, что положительным образом сказывается на качестве и 

конкурентоспособности продукции и повышает экономический потенциал страны. 

Следует также отметить влияние развития ипотечного кредитования на уровень 

социальной стабильности в государстве.  

Ипотечный кредит предусматривает длительный период взаимоотношений 

заемщика и банка-кредитора. Одним из главных условий надлежащего исполнения 

оформленных обязательств служит внешняя и внутренняя экономическая 

стабильность, чего на практике добиться крайне сложно. В виду отсутствия такой 

стабильности и, напротив, в условиях периодичных взлетов и падений на фоне 

кризисов, рассматриваемый рынок кредитования, к сожалению, имеет целый ряд 

проблем. 

По данным Комитета по статистике за последние десять лет прирост 

жилищного фонда в стране составил 31,47% (342,6 млн. кв. м.), в среднем 

обеспеченность городского населения достигла 21,4 квадратных метра на одного 

казахстанца. Однако, по сей день ситуация в этом вопросе хуже, чем в России, 

Украине и Беларуси. Для сравнения, этот показатель в Норвегии составляет 

74 квадратных метра на человека, в США – 69,7 кв. м в Германии – 46,5 квадратных 

метра. В то же время рост численности населения Казахстана (за 2017 год 

естественный прирост населения составил 245 589 человек, миграционный прирост 

населения – 33 924 человека), повышение уровня жизни и отсутствие возможности 

приобретения жилья из собственных источников способствует развитию ипотечного 

кредитования в Казахстане [6, с. 4].  

По результатам анализа можно отметить, что в секторе жилищного 

строительства сохраняется положительная динамика. Так, за 2015-2017 годы по всем 

источникам финансирования на жилищное строительство направлены 

2549,8 млрд. тенге инвестиций. Введены в эксплуатацию 30,6 млн. кв. метров общей 

площади жилых домов, в том числе: в 2015 году – 8,9 млн. кв. метров (118,9% к 

2014 году); в 2016 году – 10,5 млн. кв. метров (117,6% к 2015 году); в 2017 году – 

11,2 млн. кв. метров (106,2% к 2016 году) 9. Большая часть жилья – 26,6 млн. кв. 

метров или 86,9% сдано в эксплуатацию частными застройщиками, из них 

населением 13,9 млн. кв. метров, что в общем объеме ввода составляет 53%. За счет 

государственных инвестиций за последние три года обеспечено строительство 
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4,0 млн. кв. метров жилья, из них: в 2015 году – 1,4 млн. кв. метров; в 2016 году – 

1,0 млн. кв. метров; в 2017 году – 1,6 млн. кв. метров. Всего по республике за 

последние три года сдано в эксплуатацию 268900 единиц жилищ, из них – 

95897 индивидуальных домов и свыше 60 тыс. квартир в рамках жилищных 

программ. По итогам первого квартала 2018 года сдано в эксплуатацию 

1,9 млн. кв. метров общей площади жилых домов, из них 89% (1,7 млн. кв. метров) 

сдано частными застройщиками и населением. В количественном выражении сдано 

в эксплуатацию 16525 единиц жилищ, из них – 5 663 индивидуальных дома. 

О развитии рынка ипотечного кредитования можно судить по динамике 

портфеля займов. В конце 2016 года, наблюдался рост размера рынка на 10%, и по 

итогам 2016 года общий размер рынка составил 983,3 млрд. тенге, что на 9,2% 

больше, чем в 2015 г. [8]. В 2017 году динамика портфеля подвергалась резким 

колебаниям. За первый квартал 2017 года ипотечный портфель банков второго уровня 

РК увеличился на 15,1 млрд. тенге или 1,5% и составил 998,4 млрд. тенге, в апреле 

имело место резкое сокращение рынка на 119,4 млрд. тенге или 12%. Данная 

тенденция проявилась во всех регионах Казахстана. Значительные негативные 

изменения в динамике ипотечных кредитов отмечены в Карагандинской области, где 

ипотечный портфель в апреле 2017 года составил 43,6 млрд. тенге, снижение в 

сравнении с уровнем 2016 года составило 20,8% (11,5 млрд. тенге). К концу второго 

квартала 2016 г. прирост рынка составил уже 238 млрд. тенге. Наибольшие изменения 

опять же пришлись на Карагандинскую область (+28%), а также города 

республиканского значения – Алматы (17,4%) и Астана (7,8%) [8]. В целом за период 

с 2013 по 2017 гг., ссудный ипотечный портфель в Казахстане вырос с 0,9 до 

1,1 трлн. тенге [11].  

Основной и самый крупный субъект рынка ипотечного кредитования – 

АО «Жилстройсбербанк Казахстана», являющийся единственным банком в стране, 

реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖССБ 

направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег 

вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных 

займов. Банку выделены кредитные средства из республиканского бюджета. За 

последние пять лет доля ЖССБ в совокупном кредитном портфеле увеличилась с 17% 

до 47%. Объем новых займов за 2017 год достиг 357 млрд. тенге, это рекордный рост 

с 2012 года. Основную долю в объемах выдачи новых кредитов также имеет ЖССБ – 

81% (290 млрд. тенге). За первые 8 месяцев 2018 г. на ЖССБ пришлось 62,5% всех 

займов, выданных на строительство и приобретение жилья. Из 312,7 млрд. тенге, 

которые выдали банки казахстанцам в виде кредитов, 195,5 млрд. тенге приходятся на 

Жилстройсбербанк», небольшой рост ипотечного кредитования также обеспечила 

программа «Нурлы жер». Так, неагрессивно система жилищных строительных 

сбережений стала основным драйвером на рынке ипотеки, а коммерческие банки 

лишились своих позиций. 

Целью принятой в 2018 году в Республике Казахстан Государственной 

программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 7, является повышение 
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доступности жилья для населения, основные задачи: строительство арендного жилья 

без выкупа; строительство кредитного жилья; развитие индивидуального жилищного 

строительства; стимулирование строительства жилья частными застройщиками. 

Согласно Программе, объем ввода жилья в период с 2018 по 2021 годы за счет всех 

источников финансирования должен составить 54511 тыс. кв. метров, в том числе: 

многоквартирное жилье 22695 тыс. кв. метров, индивидуальное жилье 16577 тыс. кв. 

метров. Данные индикаторы будут уточняться в зависимости от объемов 

финансирования на соответствующие финансовые годы. 

Во второй половине 2018 года запущена масштабная Программа «7-20-25», 

бюджет которой составит порядка 1 трлн. тенге. Эта сумма сможет удвоить 

нынешний ипотечный портфель банков второго уровня. Программа «7-20-25», 

предположительно позволит каждому работающему казахстанцу приобрести жилье 

в кредит. Условия ссуды: ставка вознаграждения 7% годовых, первоначальный 

взнос – 20%, срок заимствования – 25 лет. Для потенциальных заёмщиков Нацбанк 

установил несколько чётких требований: наличие дохода от трудовой и/или 

предпринимательской деятельности, который нужно будет подтвердить; отсутствие 

непогашенных ипотечных займов; отсутствие жилья на территории Казахстана.  

В 2018 году АО «Исламский банк «Al Hilal» запускает в Казахстане первую в 

Казахстане исламскую ипотеку. Воспользоваться новым продуктом, построенным по 

принципам исламского финансирования, на первом этапе смогут жители Алматы, 

Астаны и Шымкента как для приобретения жилья, так и для рефинансирования уже 

существующей ипотеки в другом банке. При этом ипотека рассчитана на всех, вне 

зависимости от вероисповедания. Исламская ипотека предоставляется через 

инструмент Мурабаха и отличается от традиционной отсутствием процентной ставки, 

так как это запрещено правилами и принципами Шариата. Структура продукта 

выглядит следующим образом: банк покупает жилье и далее продает его клиенту с 

наценкой в рассрочку, при этом наценка заранее известна клиенту и остается 

фиксированной на весь срок финансирования 4. 

Рост активности на рынке ипотечного кредитования обусловлен увеличением 

продаж объектов жилой недвижимости. Так, только за первое полугодие 2017 года в 

РК было зарегистрировано 111,8 тыс. сделок по купле-продаже жилья, что на 27,3% 

больше уровня за аналогичный период 2016 года. В том числе, в 2017 году было 

куплено на 29,5% больше квартир, чем в январе-июне прошлого года, или 77,3 тыс. 

Количество сделок по продаже индивидуальных домов за год увеличилось на 22,6% и 

составило 34,5 тыс. единиц. 

Проводимые в Казахстане реформы позволили республике прочно занять 

позиции страны со стабильной экономической и социальной ситуацией, создать 

благоприятные условия для привлечения капитала и инвестиций. Но, несмотря на 

позитивные изменения, на рынке ипотечного кредитования существуют серьезные 

барьеры, препятствующие его большему распространению и популяризации в 

Казахстане. Среди таких проблем, в первую очередь, следует выделить высокие 

процентные ставки по ипотеке. Мировой опыт и хозяйственная практика показывают, 
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что приемлемые для населения ставки, позволяющие сделать процесс ипотечного 

кредитования достаточно массовым, составляют примерно 8-10% годовых в валюте. 

Однако ресурсы, привлекаемые на банковском рынке, обычно дороже. На начало 

декабря 2017 года рынок ипотечного кредитования в Казахстане представлен 

18 банками из 33. Средняя эффективная ставка равна 17,4%. Заем с первоначальным 

взносом до 30% выдают 12 банков [5].  

Льготную ипотеку в рамках госпрограммы «Нурлы жер» выдают 4 банка 

второго уровня: АТФБанк, Сбербанк, Банк ВТБ и ЦентрКредит (таблица 1). Конечная 

ставка для заемщика по субсидируемому займу составляет 10%, оставшуюся часть 

ставки погашает Казахстанская ипотечная компания.  

Таблица 1 

Условия банков по выдаче ипотеки в Казахстане 

Банк 
Ставка 

вознаграждения 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

займа 
Подтверждение дохода 

Банк ВТБ 

(Казахстан) 
От 23% От 30% До 15 лет 

Возможно полное либо 

частичное подтверждение 

доходов 

Альфа-Банк От 23% 

От 30% или 0% при 

дополнительном 

залоге 

До 10 лет Требуется 

Цеснабанк От 20,5% 

От 40% или 0% при 

дополнительном 

залоге 

До 10 лет 

Возможно полное либо 

частичное подтверждение 

доходов 

Qazaq банк От 19% От 30% До 15 лет 

Допускается косвенное 

подтверждение дохода, срок 

займа при этом составит не 

более 10 лет 

Bank RBK От 19% 

От 30% или 0% при 

дополнительном 

залоге 

До 10 лет 

Возможно полное либо 

частичное подтверждение 

доходов 

Нурбанк От 17% От 35% До 10 лет 

При частичном подтверждении 

доходов +1% к номинальной 

ставке, без подтверждения 

доходов + 2% от номинальной 

ставки 

АТФ Банк От 16% 

От 20% или 0% при 

дополнительном 

залоге 

До 15 лет 
Возможно без подтверждения 

дохода 

Банк 

ЦентрКредит 
От 15,5% От 30% До 15 лет 

Выдается как с анализом, так и 

без анализа платежеспособности 

Сбербанк От 15,1% 

От 30% или 0% при 

предоставлении 

дополнительного 

залога 

До 20 лет 

Требуется, но при наличии 50% 

первоначального взноса 

допускается упрощенный 

финансовый анализ 

ForteBank От 14,49% От 15% До 15 лет 

Возможно полное либо 

частичное подтверждение 

доходов 

Примечание: составлено по данным сайтов банков и колл-центров. 
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Для регулирования уровня процентной ставки необходимо вмешательство 

Национального Банка Республики Казахстан, направленное создание условий по 

снижению процентных ставок. К числу таких условий относятся, в частности, 

изменение критериев оценки обеспеченности ипотечных кредитов, изменение их 

классификации по группам риска, снижение размеров резервирования под ипотечные 

ссуды, уменьшение норм отчислений в фонд обязательных резервов по 

накопительным ипотечным депозитам и т.п. Также сдерживающим фактором 

является непосредственно цена на недвижимость в Казахстане, которая стабильно 

возрастает во всех сегментах рынка на 20-25%.  

Заемщику для оформления ипотечного кредита необходимо иметь 

определенную минимальную сумму от стоимости приобретаемой недвижимости или 

размер первоначального взноса, который установлен банками в среднем 30% от 

стоимости недвижимости. Причем в некоторых банках величина первоначального 

взноса колеблется в пределах от 10% до 50%. Как правило, чем больше сумма 

первоначального взноса, тем выше вероятность оформить кредит по максимально 

выгодной ставке вознаграждения. Учитывая сложившуюся на ипотечном рынке 

ситуацию, коммерческие банки попросту перестают выдавать ипотеку или 

вынуждены ужесточать условия выдачи, повышая сумму первоначального взноса и 

финансируя под относительно высокие процентные ставки. О масштабе падения 

коммерческой ипотеки можно судить по цифрам: несмотря на продолжающийся рост 

выдачи ипотечных займов (с начала 2018 года рост составил 38,1%) доля частных 

банков в совокупном кредитном портфеле банковского сектора ниже 10%. 

Средняя номинальная заработная плата одного работника по данным Комитета 

по статистике Министерства национальной экономики РК во втором квартале 2018 г. 

составила в Астане – 223 тыс. тенге, в Алматы – 182 тыс. тенге 10. По регионам эти 

цифры варьируются, но усредненное значение составляет около 162 тыс. тенге. Так 

как получение ипотечного кредита невозможно сегодня без оплаты первоначального 

взноса, то накопить 15-20% от стоимости приобретаемой квартиры для рядового 

жителя нашего государства крайне сложно. Некоторые клиенты для этой цели 

специально оформляют дополнительный потребительский кредит, продают иное 

имущество, берут деньги в долг. То есть наряду с высокими процентными ставками 

не последнюю роль играет невозможность накопить первоначальный взнос. Если 

учитывать текущие условия ипотечного кредитования в Казахстане: такие, как 16-

18% годовой эффективной ставки, то приобретение квартиры становится практически 

невозможным для подавляющего большинства населения. В коммерческих банках 

Казахстана ипотечные кредиты могут быть оформлены и с подтверждением дохода 

работника, и без подтверждения дохода. При этом сумма ежемесячных выплат 

задолженности по кредиту составляет не более 40% от ежемесячного дохода. Как 

правило, процентная ставка по кредитам с не подтвержденным доходом значительно 

выше, так как в данном случае, повышаются риски банка по невыплате гражданами 

заемных средств. Кроме того, участникам зарплатного проекта банки предлагают 

более выгодные условия ипотечного кредитования – процентная ставка по кредиту 
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ниже в среднем на 0,5%, существует возможность оформить ипотечный кредит без 

комиссии за его организацию и рассмотрение. 

Выводы. Подводя итог, можно сделать выводы, что ипотечное кредитование 

является важнейшим механизмом решения жилищной проблемы, регулирования 

денежной массы и продвижения к социальному и экономическому прогрессу. На 

основе ипотечного кредитования создаётся благоприятный инвестиционный климат, 

развивается рынок недвижимости, эффективно функционирует банковская система 

страны. Развитие ипотечного бизнеса сопровождается ростом в реальном секторе 

экономики, так как способствует созданию рабочих мест и повышению уровня 

занятости населения в разных видах экономической деятельности, а именно: в 

производстве строительных материалов и конструкций, строительном и дорожном 

машиностроении, в деревообработке и производстве мебели. 

Несмотря на перечисленные преимущества, следует отметить и ряд 

недостатков ипотечного кредитования. Самым значимым является сумма переплаты. 

Процентная ставка по ипотечным кредитам, как правило, фиксированная на весь 

период кредитования, однако уровень ставок остается пока еще достаточно высоким. 

Необходимо обеспечивать поддержание уровня процентной ставки на приемлемом 

для надежных заемщиков уровне за счет привлечения различных источников 

финансирования. При этом за оптимальный размер процентной ставки следует 

принять уровень 5-6%, что соответствует ипотечным ставкам промышленно развитых 

стран Евросоюза и США. 

Другим недостатком ипотечного кредитования являются дополнительные 

расходы, связанные с оформлением кредитной сделки. К таким расходам можно 

отнести проведение оценки приобретаемого имущества, услуги нотариуса, а также 

ежегодное страхование.  

Существенный недостаток ипотечного кредитования связан с различными 

рисками, которые несет потребитель. Это, например, экономические риски, когда 

происходит падение цен на рынке недвижимости, однако выплачивать придется 

стоимость, по которой недвижимость была оценена на момент заключения договора. 

При инфляции сумма выплат по кредиту будет оставаться неизменной, а постоянные 

расходы на проживание всегда будут возрастать. При этом надо выделить и личные 

риски, к которым следует отнести потерю трудоспособности работника или 

сокращение его на работе, приводящие, как следствие, к невозможности 

осуществлять выплаты по кредиту. С другой стороны риски банков: имеют место 

сложности взыскания и реализации залога. В последние годы банкам стало не так 

просто изъять залоговое жилье, даже через суд. 

Еще один фактор, мешающий обеспечить всех казахстанцев жильем является 

негибкость казахстанского рынка и административных механизмов. За последние 

10 лет в Казахстане практически стагнировала коммерческая ипотека. На смену ей 

пришли госинституты, которые участвовали в развитии рынка недвижимости и 

ипотеки, став основными конкурентами финансовых институтов на рынке ипотечных 

займов, затормозив развитие коммерческой ипотеки в стране. Банки в это время 
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заметно сдали свои позиции. Более того, малые и средние банки могут рассчитывать 

только на себя, тогда как крупные банки, в том числе с государственным участием, 

вполне обоснованно могут ожидать помощи от государства в случае форс-мажорных 

обстоятельств. Запуская госпрограммы в стране важно учитывать и перспективы 

рыночной ипотеки, чтобы не искажать представление о том, что в стране всегда будет 

дешевая ипотека. 

Необходимо стимулировать продажи именно первичного жилья, потому что 

это дает положительный эффект на отрасль. Для системы ипотечного кредитования 

немаловажным фактором является развитие и функционирование жилищного рынка. 

Особое внимания для его эффективного развития необходимо уделить решению 

таких задач, как создание механизмов социальной защиты участников системы 

(заемщиков, кредиторов) и их социальной адаптации при процедуре выселения в 

случае невозможности выполнения обязательств; создание благоприятной социально-

экономической инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие 

между участниками ипотечной системы. Поэтому методы государственного 

прогнозирования и оценки эффективности реализации жилищных программ 

выступают основными инструментами государственного регулирования рынка 

жилья. Решение проблемы снижения рисков для инвесторов в ипотечном 

кредитовании позволит повысить надежность ипотечных ценных бумаг, привлечь 

дополнительные ресурсы с финансового рынка и частично удешевить заимствования 

путем снятия рисков, связанных с движением денежных средств, поступающих в 

погашение обязательств, лежащих в основе ипотечного покрытия. 

Для решения проблемы высоких транзакционных издержек (материальных, 

административных и временных) при выдаче кредита, рефинансировании, выпуске 

ипотечных ценных бумаг и их обеспечении необходимо законодательно закрепить 

электронный (бездокументарный) учет прав требования по обеспеченным ипотекой 

обязательствам; унифицировать документы и стандартизировать процедуру выдачи и 

рефинансирования ипотечных кредитов. 

Для стимулирования спроса на ипотечные жилищные кредиты необходимо 

внедрять специальные кредитные программы, направленные на улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе учителей, врачей, 

госслужащих и т.п. Им должны предоставляться ипотечные кредиты на льготных 

условиях, а финансирование таких программ должно возлагаться на государство; 

предоставлять заемщикам со сформированной положительной кредитной историей 

возможность снижения первоначального взноса. Также необходимо оказывать 

государственную поддержку определенным категориям граждан при оплате 

первоначального взноса. 

Для роста предложения доступной ипотеки и поддержания ликвидности 

ипотечных банков и других финансово-кредитных учреждений на рынке ипотечного 

кредитования необходимо продолжать развивать двухуровневую модель ипотечного 

жилищного кредитования, основанную на рефинансировании ипотечных 

обязательств; оказывать методологическую и технологическую поддержку 
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первичным и вторичным кредиторам в выпуске ипотечных облигаций. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитие ипотечного кредитования 

удовлетворит потребность населения в жилье и окажет положительное влияние на 

преодоление социальной нестабильности, поскольку для многих социальных групп 

оно является единственно возможной формой улучшения жилищных условий. В 

современных условиях развитие ипотечного кредитования должно ориентироваться 

именно на такие категории населения, которые нуждается в небольшом ипотечном 

кредите. Это позволит при ограниченных ресурсах обеспечить кредитами 

максимальное число заемщиков. А условия ипотечного кредитования должны 

соответствовать доходам основной части населения нашей страны.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МСБ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMES IN THE KARAGANDA REGION 

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Аннотация. Статья посвящена решению проблем, препятствующих развитию 

предпринимательства в регионе. Исследована социально-экономическая сущность 

предпринимательства. Проанализировано состояние малого предпринимательства на 

региональном уровне (на примере Карагандинской области). Разработаны 

рекомендации для дальнейшего совершенствования малого предпринимательства в 

Карагандинской области. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, Карагандинская область, малый 

бизнес, средний бизнес, проблемы МСБ, способы решения проблем МСБ. 

 

Abstract. The article is devoted to solving problems that hinder the development of 

entrepreneurship in the region. The socio-economic essence of entrepreneurship is 

investigated. The state of small business at the regional level (on the example of Karaganda 

region) is analyzed. Recommendations for further improvement of small business in the 

Karaganda region are developed. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, Karaganda region, small business, medium 

business, SME problems, ways of solving SME problems. 

 

Постановка проблемы. На новом этапе развития Казахстан решает широкий 

круг задач, связанных с повышением конкурентоспособности национальной 

экономики. Это, прежде всего, такие как реструктуризация экономики, развитие 

инфраструктуры и институтов рынка, а также преодоление недостатков, 

унаследованных от предыдущего этапа: несовершенство отраслевой и 

технологической структуры; слабая внутренняя интегрированность, недостаточная 

жизнеспособность производительных сил. 

Все это оценки справедливы и в отношении развития малого бизнеса. Малое 

предпринимательство в Казахстане продолжает испытывать серьезные трудности, для 

преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по 

дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого 

http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=6229&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=4391&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=4391&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=6172&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=12594&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=12595&l=R
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бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития малого и 

среднего бизнеса, по устранению административных барьеров и преодолению 

коррупции. 

В этой связи приобретает особую актуальность исследование процесса 

осуществления государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан и Карагандинской области, разработка приоритетных направлений ее 

развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в решении 

вопросов определения малого бизнеса как самостоятельного структурного звена 

экономики сделали такие ученые, как Ю.Г. Басин, А.В. Бусыгин, И.Г. Брциева, 

Л. Бабаева, Ф.М. Русинова, В.И. Плакся, Р.А. Алшанов, Т.А. Ашимбаев, У.Ж. Алиев, 

А.А. Арупов, Р.Е. Елемесов, А.Е. Есентугелов, Р.К. Жоламан, Б.К. Казбеков, 

Ю.В. Комлев, А.К. Кошанов, О. Сабденов и другие. Среди зарубежных 

исследователей проблем развития малого и среднего бизнеса – Б. Хозелиц, 

R. Cantillon, А. Смитт, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл, И. Тюнен, Ф. Найт, П. Друккер, 

Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Л. Мизесс, И. Кирцнер, Р. Коуз, Д. Гелбрейт, М. Вебер, 

И.М. Кирцнер, В. Зомбарт. 

Несмотря на длительные исследования в области изучения проблем малого и 

среднего бизнеса, в отечественной экономике вопросы их решения не получили 

широкого распространения и требуют дальнейшего исследования. 

Формирование целей статьи. Целью исследования является раскрытие 

актуальности исследования и анализ состояния проблем малого бизнеса в регионе и 

разработка научно-обоснованных рекомендаций решения проблем малого 

предпринимательства в Карагандинской области. 

Изложение основного материала исследования. Развитие предпринимательства 

(МСБ) является стратегическим вопросом и приоритетным направлением в 

экономике Республики Казахстан. Его успешное развитие возможно лишь при 

наличии политической воли государства сформировать необходимые для этого 

социальные, экономические, правовые, политические и другие условия. 

В Стратегии Президента страны, изложенной в его Послании к народу 

Казахстана, указано: «Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент 

индустриальной и социальной модернизации Казахстана в 21 веке. Чем больше доля 

малого и среднего бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым будет 

развитие Казахстан» [2]. 

Ключевым приоритетом Третьей модернизации Республики Казахстан (РК) 

определено кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, включающее в 

себя комплекс системных мер для роста малого и среднего бизнеса (МСБ).  

Стратегической целью для РК остается достижение 50% доли МСБ в ВВП к 

2050 году. По предварительным данным за 2016 год доля МСБ в ВВП снизилась до 

23,1% (2015 год – 24,9%). 

Серия структурированных интервью в г. Караганда позволила определить ряд 

факторов, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. В 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1523160/#persons#persons
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исследовании приняли участие эксперты, общественные деятели, представители 

государственных органов, и институтов развития в г. Караганда и г. Астана. 

Выявленные в ходе обсуждения факторы-барьеры можно группировать следующим 

образом: 

 институциональные возможности; 

 человеческий капитал; 

 доступность финансирования; 

 доступность информации; 

 инфраструктура. 

Одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих эффективное развитие 

предпринимательской деятельности, является излишнее количество 

административных барьеров. Предприниматели, говоря о проблемах, с которыми они 

сталкиваются при организации предпринимательской деятельности в Казахстане, в 

первую очередь указывают на административные барьеры, мешающие 

предпринимательской деятельности [5, с. 44-49].  

Немецкими инвесторами составлен список препятствий (по значимости) для 

инвестирования в экономику пост-советских государств, в том числе в экономику 

Казахстана: 

 трудности во взаимоотношениях с правительственными органами; 

 регулирование совместной собственности в стране инвестирования; 

 регулирование условий финансирования; 

 регулирование перевода прибылей за границу; 

 ограничения, относящиеся к закупке сырьевых материалов и полуфабрикатов 

(импортные ограничения, требования к определению страны происхождения и т.д.); 

 прочие препятствия (коррупция, опасность шантажа, проблемы с партнером); 

 отсутствие юридической безопасности; 

 нормативные акты, регулирующие рынок рабочей силы (в отношении найма 

и увольнения рабочих, требования относительно социального обеспечения, 

забастовок, обучения персонала и пр.); 

 налогообложение; 

 политика в области оплаты труда (минимальная зарплата, повышение 

зарплаты, выплаты из общественных фондов потребления и пр.); 

 опасность национализации и др. [3, с. 22]. 

Председатель правления Фонда «Даму» Л. Ибрагимова выделяет 4 основных 

проблемы у МСБ: 

Проблема первая – вопрос компетенции. 

Вторая проблема – отсутствие культа предпринимательства со стороны 

общества. 

Третья проблема – отношение к предпринимательству со стороны общества. 

Четвертая проблема – отсутствие наглядных примеров [6, с. 2]. 

Евразийская Ассоциация предпринимателей г. Караганды направила письмо 
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Президенту РК Господину Назарбаеву Н.А. исх. №1/26 от 31.01.2017 г. В данном 

материале предприниматели обращают внимание Главы Государства на проблемы, с 

которыми сталкиваются предприниматели Карагандинской области [1, с. 5]. 

Несмотря на признание органами власти важной роли, которую играет малое 

предпринимательство в социально-экономическом развитии страны, проблемы, 

проявившиеся в самом начале его зарождения, остаются, в основном, до конца 

неразрешенными. К этим проблемам относятся:  

 административные барьеры; 

 недостатки в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

 недостаточная развитость системы финансово-кредитного обеспечения; 

 информационная недостаточность; 

 низкий уровень специальных знаний у предпринимателей. 

Для преодоления этих проблем, помимо общих усилий государственных 

структур, необходимо создание неправительственных организаций с целью влияния 

на изменения политики в экономической, административной и других сферах.  

Обобщая информацию, можно выделить следующие основные проблемы и 

ограничения, являющиеся наиболее актуальными для малого и среднего бизнеса: 

1. Проверки контролирующими и налоговыми органами. 

2. Снижение покупательской способности и сложности в поиске рынков сбыта. 

3. Высокий размер арендной платы. 

4. Недостатки системы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса. 

5. Высокая конкуренция. 

6. Проблема финансирования бизнеса. 

7. Проблема поиска и подбора кадров. 

8. Отсутствие необходимой техники и оборудования. 

Анализ развития МСБ Карагандинской области в целом проявил следующие 

проблемные вопросы: 

 трудности в налаживании внешней сети сбыта готовой продукции, 

маркетинговых исследований внешнего рынка; 

 заниженная стоимость оценки залогового имущества у предпринимателей 

отдаленных регионов области, что ограничивает доступ к кредитным ресурсам и 

соответственно к участию в программах [4, с. 51]. 

Проблема носит следующий характер: научно-методический, образовательный 

и организационно-правовой. 

Улучшение экономической ситуации в стране во многом зависит от решения 

проблем, препятствующих развитию предпринимательства.  

Для определения ряда факторов, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства, встала цель определения рейтинга основных проблем развития 

МСБ в Казахстане, препятствующих развитию предпринимательства. 

Для этого нами был проведён экспертный опрос-анкетирование 

предпринимателей Карагандинской области. 
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Результаты ранжирования факторов экспертами проблем развития МСБ в 

Казахстане приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты экспертного отбора и ранжирования проблем развития МСБ в Казахстане 

№ Наименование фактора Сп 1/Сп 


N

i

Сп
1

/1  Д 1,п R 

1 Недобросовестная конкуренция 130 0,0076 0,2082 0,0498 9 

2 Коррумпированность 115 0,0086 0,2082 0,0418 8 

3 Пробелы в информационной поддержке 60 0,0166 0,2082 0,1801 3 

4 Высокая налоговая нагрузка 53 0,0188 0,2082 0,1907 2 

5 Институциональные возможности 70 0,0142 0,2082 0,1686 4 

6 Нехватка объектов инфраструктуры 100 0,0114 0,2082 0,0480 7 

7 Ограниченный доступ к финансам 85 0,0176 02082 0,0895 5 

8 Человеческий капитал 91 0,0109 0,2082 0,0528 6 

9 Административные барьеры 46 0,0217 0,2082 0,1445 1 

1

0 
Ограниченность рынков сбыта 150 0,0067 0,2082 0,0325 10 

 ИТОГО:    1,0041  

 

Результаты расчета показывают, что таблхрасх 22  , т.е. полученные оценки 

экспертов статистически значимы. По мнению экспертов, по степени важности, 

исследуемые факторы имеют следующие ранги: 1 ранг – административные барьеры; 

2 ранг – высокая налоговая нагрузка; 3 ранг – пробелы в информационной поддержке; 

4 ранг –институциональные возможности; 5 ранг – ограниченный доступ к финансам; 

6 ранг – человеческий капитал; 7 ранг – нехватка объектов инфраструктуры; 8 ранг – 

коррумпированность; 9 ранг – недобросовестная конкуренция; 10 ранг – 

ограниченность рынков сбыта.  

С вероятностью более 95% можно утверждать, что существует определенная  

согласованность специалистов относительно проблем развития МСБ в Казахстане  

Таким образом, основная проблема развития Карагандинского региона и, в 

частности, поддержки и развития малого предпринимательства состоит из 

административных барьеров и формирования партнерских отношений между 

региональными субъектами деятельности.  

Опыт подсказывает, что даже законодательное сокращение перечня 

административных процедур не гарантирует их реальное устранение.  

В условиях усиления конкуренции компаниям приходится активнее работать 

над снижением себестоимости товаров и услуг.  

Одним из способов решения данной проблемы является внедрение аутсорсинга. 

Во многих странах аутсорсинг стал необходимой реальностью, без которой ведение 

бизнеса становится крайне сложным. В Казахстане для многих предпринимателей 

аутсорсинг пока является новым словом, и они очень настороженно относятся к 

данной услуге.  

Аутсорсинг представляет собой передачу части функций компании, что в свою 
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очередь стратегически целесообразно. Аутсорсинг дает ряд преимуществ субъекту 

предпринимательской деятельности. Во-первых, в мире наметилась устойчивая 

тенденция усиления специализации компаний, поэтому наличие сервисных 

организаций, заменяющих деятельность каких-либо подразделений, позволяет иметь 

только тот персонал, от которого непосредственно зависит стратегическая 

устойчивость и стабильность компании. К примеру, в Европе на аутсорсинг 

бухгалтерию передают 86% компаний малого и среднего бизнеса; в США – 92%; в 

Израиле – 96% [5, с. 44-49]. Во-вторых, аутсорсинг позволяет обезопасить бизнес от 

непредвиденных обстоятельств, сэкономить средства и повысить эффективность 

основной деятельности. В-третьих, использование услуг другой компании позволяет 

провести безболезненную реструктуризацию компании. В-четвертых, улучшается 

конкурентоспособность выпускаемых продуктов и услуг. 

Выводы. Работа по сокращению административных барьеров для субъектов 

предпринимательской деятельности в Казахстане должна носить системный характер 

и осуществляться на постоянной основе. В конечном итоге это позволит повысить ее 

эффективность за счет оптимизации системы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности и снижения издержек преодоления 

административных барьеров субъектами предпринимательства. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!!! 

 

Для публікації статті у наступному номері науково-практичного журналу «Подільський 

науковий вісник» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 

(20 березня (Випуск №2/2019) або 20 червня (Випуск №3/2019) або 20 вересня (Випуск 

№4/2019) або 20 грудня (Випуск №1/2019)) поточного року наступні матеріали: 

 

1. Довідку про автора. 

2. Статтю згідно вказаних вимог.  

- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті, російською та 

англійською мовами. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не 

машинним). 

- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним 

чином установою в якій він працює.  

3. Заповнену заяву на публікацію. 

4. Сканкопію документа про оплату.  

 

Вартість публікації складає 200 гривень незалежно від кількості сторінок у статті. 

 

Безкоштовно публікуються: 

- одноосібні статті докторів наук; 

- одноосібні статті іноземних кандидатів та докторів наук; 

- рецензії на наукові, освітні та методичні видання. 

 

Структура наукової статті 

 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких 

розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.  

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих 

наукових результатів. 

5. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку. 

6. Бібліографічний список (бібліографічний список, наявність якого є обов’язковою 

умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно 

робити по тексту у квадратних дужках, бажано із зазначенням номерів сторінок відповідно 

джерела: наприклад, [1, с. 19]. 

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та 

англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – 

300 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 словосполучень. 

Стаття повинна мати такі додаткові структурні елементи: індекс УДК (у верхньому 

лівому кутку сторінки); назва рубрики журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 

3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи кожного із авторів; назву статті 

українською та англійською мовами. 

Стаття має бути унікальною, актуальною та оригінальною. Статті, що містять значний 

відсоток плагіату редакційною колегією не приймаються. Повну відповідальність щодо 

змісту статей та достовірності даних несуть автори публікацій та їх наукові керівники.  
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Технічні вимоги до статей: 

 

 Мова статті: українська, російська, англійська. 

 Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та 

збережений у форматі або *doc, або *docx. 

 Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація 

сторінки – книжкова, береги – 20 мм (зліва, справа, зверху, знизу). 

 Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо друкується 

шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25. 

 Таблиці, формули, ілюстрації повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту 

формул або таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць, формул та 

ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. 

 Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко 

надруковані. Формули набирають за допомогою вбудованого редактора формул 

MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 

Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. 

 До кожної статті (назва файлу має містити номер рубрики та прізвище автора: 

Ivanov_2) додається копія документа про оплату (сканкопія подається у форматі *jpeg або 

*tif та назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_oplata), заповнені відомості про 

автора (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_vidomosti) та заява про право 

використання наукової статті (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_zayava). 
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     e-mail: pnv.in.ua@gmail.com 

     офіційний сайт: pnv.in.ua 
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