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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»; 

Баглай Р.О., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальність «Менеджмент», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHOD OF FORMING OF COST OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті досліджено джерела поповнення ресурсів підприємства, які 

можуть формуватись всередині підприємства і можуть надходити ззовні. Виділено в 

складі власних ресурсів прирівняні до них, а саме, власні залучені ресурси. 

Розглянуто залучені ресурси підприємства, як кошти що мобілізуються на 

фінансовому і кредитному ринках. 

Ключові слова: ціна підприємства, формування ціни підприємства, внутрішні 

ресурси підприємства, зовнішні ресурси підприємства. 

 

Abstract. In the article the sources of addition to the resources are probed enterprises 

which can be formed into an enterprise and can act from outside. It is selected in 

composition own resources equated with them, namely, own attracted resources. The 

attracted resources of enterprise, as facilities, are considered that mobilized on financial and 

credit markets. 

Keywords: cost of enterprise, formings of cost of enterprise, internal resources of 

enterprise, external resources of enterprise. 

 

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток економіки України зумовлює 

необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб’єктів 

господарювання, зокрема, процесів формування та використання фінансових ресурсів 

як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. За таких 

умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних 

методів, інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного 

обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів. 

Необхідність дослідження процесу формуванням ринкової ціни підприємства 

обумовлена, насамперед, основними принципами, пов’язаними з проблемами 

забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім 

середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та 

інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. Саме 
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тому розгляд і вирішення проблем ефективності процесів формування ринкової ціни 

підприємства, її оптимальної структури та використання є необхідними умовами 

успішної діяльності підприємств та отримання оптимальних кінцевих результатів їх 

діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та методичним аспектам 

формування ринкової ціни підприємства присвячено роботи зарубіжних і вітчизняних 

вчених: І. Бланка, І. Балабанова, В. Бєлоліпецького, В. Гриньової, І. Зятковського, 

Г. Кірейцева, Г. Ляшенка, В. Опаріна, В. Родіонової. Висвітлення різних аспектів 

ефективного управління ринковою ціною підприємства було зроблено в роботах 

таких науковців: Г. Азаренкової, В. Аранчій, Ю. Воробйова, Р. Квасницької, 

А. Ковальової, Є. Кузнєцової, В. Нижника, В. Тєрьохіна, І. Ткачук, Б. Холода, 

А. Чупіса, А. Шеремета та інших. Основи управління ринковою ціною підприємства 

викладені у фундаментальних працях: Є. Брігхема, Ван Хорна, Б. Колласа, 

М. Мескона, Е. Нікбахта, С. Фішера, Д. Шим. Проблеми управління фінансовими 

потоками підприємств висвітлюються в працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

економістів: В Бочарова, Ю. Брігхема, О. Васюренка, В. Корнєєва, Ж. Перара, 

Н. Самсонова, Є. Стоянової, Д. Хана та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення структури ціни 

підприємства, що ґрунтується на співвідношенні власних і позикових фінансових 

ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичним та методологічним 

аспектам формування ціни підприємства протягом останніх десятиріч XX століття 

присвячено чимало спеціальних досліджень. Значний внесок у становлення та 

розвиток процесу формування ціни підприємства зробили І. Бланк, І. Балабанов, 

В. Гриньова, В. Бєлоліпецький, Г. Кірейцев, Г. Ляшенко, В. Родіонова, В. Опарін та 

інші науковці. 

Впродовж терміну застосування формування ціни підприємства 

удосконалювались методи, з’являвся новий інструментарій, і взагалі – теоретико-

методична база формування ціни підприємства зазнала змін. Методика формування 

ціни підприємства за умов функціонування конкурентного середовища знаходиться в 

стадії удосконалення. Тому існує необхідність зосередження уваги на деяких 

питаннях щодо методики формування ціни підприємства. 

Виходячи з визначення ціни підприємства, можна стверджувати, що до неї 

належать всі грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні підприємства. Так, 

джерела поповнення ресурсів можуть бути різноманітними. Вони можуть 

формуватись всередині підприємства і можуть надходити ззовні. Ресурсами, що 

формуються всередині підприємства є його власні ресурси, і вони повинні складати 

основу фінансово-господарської діяльності будь-якого нормально функціонуючого 

суб’єкта господарювання. Ресурсами, що надходять ззовні, є як залучені, так і 

позикові. Такий поділ ресурсів характеризує погляд на них з точки зору власника, 

тобто виходячи з їх певної належності та платності. 

Для більш повної характеристики ціни підприємства необхідно розкрити склад 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

10 

і сутність кожного джерела формування ціни на підприємстві. До власних 

(внутрішніх) ресурсів відносяться ресурси, що належать самому суб’єкту 

господарювання. Але тут доцільно виділити в складі власних ресурсів прирівняні до 

них, які можна назвати власними залученими ресурсами. 

За своєю сутністю власні залучені ресурси – це базова частина всіх ресурсів, 

яка формується на момент створення підприємства та знаходиться в його 

розпорядженні протягом усього життя. Цю частину ресурсів прийнято називати 

статутним капіталом суб’єкта господарювання. Створення підприємства – це 

насамперед формування його ресурсів, яке здійснюється за рахунок внесення в 

грошовій формі сум коштів, наданих власниками для забезпечення статутної 

діяльності підприємства. Як вже зазначалося, ресурси характеризуються грошовою 

формою, тому до них відносяться вклади засновників тільки в грошовій формі. 

Відповідно, якщо вносяться матеріальні чи нематеріальні активи, їх вже неправомірно 

відносити до ресурсів. 

Засновники визначають величину статутного капіталу підприємства, виходячи 

з власних фінансових можливостей, цілей передбачуваної діяльності підприємства, 

вимог щодо необхідного мінімуму статутного капіталу для підприємств різних 

організаційно-правових форм (які містяться в законодавчих актах, що регулюють 

діяльність різних підприємств). Статутний капітал є стартовим капіталом для 

діяльності підприємства, величина якого фіксується в момент реєстрації 

господарюючого суб’єкта. Необхідно зазначити, що абсолютна величина статутного 

капіталу має певну значущість лише в момент заснування підприємства. В 

подальшому, якщо не виникає потреби у вимушеній або доцільній зміні його 

величини, статутний капітал може залишатися незмінним невизначений час, і з цих 

позицій більшу значущість для засновників становить не сама величина статутного 

капіталу, а частка даного засновника в сумі капіталу. Будь-які зміни статутного 

капіталу в бік як збільшення, так і зменшення допускаються у випадках, передбачених 

чинним законодавством і засновницькими документами підприємства. 

Наступним елементом власного залученого капіталу є додатковий капітал. Він 

утворюється на підприємстві в результаті отримання емісійного доходу акціонерного 

товариства; сум дооцінки необоротних активів; безоплатного отримання асигнувань 

від інших організацій, осіб і з бюджету; коштів на поповнення власних оборотних 

засобів тощо. 

Реальне формування ресурсів починається тільки на стадії розподілу, коли 

вартість реалізована і зі складу виручки виокремлюються конкретні економічні 

форми реалізованої вартості, що набувають вигляду грошових доходів і накопичень. 

Так, у літературних джерелах поділяються всі доходи суб’єктів економічних 

взаємовідносин в процесі відтворення на первинні і вторинні, що отримують вже 

після перерозподілу первинних доходів. Останні утворюються у підприємств в формі 

прибутку, що залишається в їх розпорядженні, і амортизаційних відрахувань (чистий 

грошовий потік). 

Таким чином, до власних ресурсів на підприємстві відносять прибуток і 
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амортизаційні відрахування. Послідовність отримання підприємством власних 

ресурсів можна представити наступною схемою (рис. 1). 

Рис. 1. Взаємозв’язок виручки від реалізації і ресурсів підприємства 

 

Отже, структура виручки, безсумнівно, є дуже важливою для формування 

ресурсів підприємства, але сьогоднішній її благополучний стан не може гарантувати 

отримання достатніх доходів і, відповідно, ресурсів завтра. Справа в тому, що 

значення має й обсяг виручки. За законом ефективного ринку реалізувати можна 

рівно стільки, скільки сьогодні дозволяє ємність ринку, яка, в свою чергу, залежить не 

тільки від обсягу запропонованих товарів, але й цін. Зниження цін при інших рівних 

умовах розширює ємність ринку і, відповідно, обсяг товарів, що реалізуються. В 

цьому випадку обсяг виручки підприємства не збільшиться. Також підприємство 

потрапляє в скрутне становище, якщо ємність ринку зменшується. В цьому випадку 

обсяг виручки починає скорочуватись. 

До залучених ресурсів підприємства відносять в узагальненому варіанті кошти, 

які мобілізуються на фінансовому і кредитному ринках. Але прибічники більш 

конкретної класифікації за джерелами формування залучені ресурси поділяють на: 

перша група – що мобілізуються на фінансових ринках в результаті операцій з 

цінними паперами (продаж власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів), 

позикових операцій тощо; друга група – що надходять в порядку перерозподілу, під 

якими розуміють страхові відшкодування за ризиками, бюджетні субсидії, субвенції, 

дивіденди і відсотки за цінними паперами інших емітентів, інші види ресурсів. 

Безперечно, таке групування заслуговує на увагу, проте, ми вважаємо доцільнішим, 

запропонувати групування, при якому до складу джерел ресурсів підприємства 

відносяться власні, позикові і отримані на безповоротній основі кошти (асигнування з 

бюджету, кошти спонсорів тощо). На нашу думку, виділення в окрему групу джерел, 

отриманих на безповоротній основі, є необхідним, адже для підприємств дане 

джерело відіграє важливе значення і займає значну частку в покритті запасів і витрат. 

Висновки. Важливим ресурсом для підприємства, головним результатом 

підприємницької діяльності, що має забезпечити потреби підприємства в здійсненні 

фінансово-господарської діяльності, є прибуток. Джерелом формування прибутку 

виступає виручка від реалізації або, на думку деяких авторів, валовий дохід, який 

утворюється на підприємстві після відрахування із суми виручки всіх витрат 

Виручка від реалізації  

Відшкодування спожитих в 

даному господарському 

циклі матеріальних витрат 

Амортизація основних засобів 

(відшкодування вартості 

необоротних активів) 

Доходи 

Внутрішні ресурси Податки і збори 
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(постійних і змінних), окрім витрат на оплату праці. Обидва твердження є 

правильними, але, безсумнівно, вихідним джерелом отримання прибутку є обсяг 

виручки від реалізації. Обсяг прибутку при цьому залежить від співвідношення 

виручки та витрат на виробництво і реалізацію продукції. 
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МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHOD OF FINANCIAL ANALYSIS OF MONEY FACILITIES OF 

ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті досліджено етапи фінансового аналізу грошових коштів 

підприємства. Виділена загальна класифікація факторів, що мають суттєвого впливу 

на зміну ефективності використання грошових коштів. Наведені задачі аналізу 

грошових потоків на підприємстві, які пов’язані з визначенням джерел та обсягів 

грошових надходжень, пошуком резервів їх зростання, обґрунтуванням обсягів та 

пріоритетності грошових видатків, забезпеченням збалансованості та синхронності 

між позитивними та від’ємними грошовими потоками, підтримкою стану динамічної 

платоспроможності підприємства, прискоренням обороту грошових коштів, 

підвищенням ефективності їх використання. 

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, фінансові потоки. 

 

Abstract. In the article probed the stages of financial analysis of money facilities of 

enterprise. General classification of factors which have substantial influence on changing of 

efficiency of the use of money facilities is selected. The tasks of analysis of money streams 

on an enterprise, which are related to determination of sources and volumes of money 

receipts, search of backlogs of their growth, ground of volumes and priority of money 

charges, providing of balanced and synchronousness, between positive and negative money 

streams, support of the state of dynamic solvency of enterprise, acceleration of turn of 

money facilities, increase of efficiency of their use, are resulted. 

Keywords: money facilities, money streams, financial streams. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки нашої держави 

характеризується такими негативними рисами, як криза неплатежів, погіршення 

платоспроможності підприємств, значний розмір заборгованості підприємств перед 

партнерами, державою і своїми працівниками. Одна з причин цього – недостатнє 

володіння підприємствами методами управління своїми грошовими коштами. Можна 

отримати прибуток (позитивний результат фінансово-господарської діяльності), але 

при цьому своєчасно не одержувати надходження грошових коштів від покупців, і, 

наслідок чого, не мати можливості розрахуватися навіть за зобов’язанням, що 
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виникають в результаті здійснення основної діяльності, пов’язаних з очікуваними і 

вже отриманими доходами. На такий стан економічної діяльності підприємств 

впливають різноманітні як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань фінансового 

аналізу грошових коштів присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних 

економістів, зокрема М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Л.О. Лігоненко, 

А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, П.Г. Пономаренка, 

Г.В. Ситника, В.В. Сопка та ін.  

Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних 

з теорією, методикою та організацією фінансового аналізу грошових коштів, що у 

свою чергу, вимагає поглибленого дослідження та поєднання даних направлень. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення методики 

фінансового аналізу грошових коштів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний аналіз грошових 

коштів являється одним з найвагоміших основних засобів виявлення внутрішніх 

резервів підприємства, поліпшення його фінансово-економічного стану, вагомим 

інструментом обґрунтування управлінських рішень, у процесі прогнозування 

господарської діяльності. Також, економічний аналіз повинен застосовуватися не 

тільки з точки зору оцінки поточного рівня ефективності використання грошових 

коштів, але й для дослідження прогнозних показників діяльності підприємства. 

За умов впровадження до практики ведення фінансово-господарської 

діяльності певного управлінського рішення необхідно здійснювати поточний та 

перспективний аналіз грошових коштів. Фінансовий аналіз ефективності 

використання грошових коштів на підприємстві повинен здійснюватися перед 

реалізації певного економічного рішення. До нього входять п’ять взаємопов’язаних 

етапів (рис. 1).  

Ефективність використання грошових коштів не залишається постійною, а 

змінюється під впливом часу та різних економічних факторів.  

Ми можемо виокремити загальну класифікацію факторів, що мають суттєвого 

впливу на зміну ефективності використання грошових коштів, за наступними 

напрямками:  

 підвищення технічного рівня;  

 удосконалення організації торгівлі; 

 удосконалення організації праці; 

 удосконалення управління; 

 зміни обсягу й асортименту продукції;  

 галузеві фактори.  

Дана класифікація надає можливості дослідити взаємозв’язок факторів випливу 

на фінансово-господарську діяльність підприємства. Призначення фінансового 

аналізу грошових коштів у тому, щоб виявити вплив даних факторів на зміну 

показників ефективності діяльності. 
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Рис. 1. Основні етапи фінансового аналізу ефективності використання грошових 

коштів підприємства 

 

Динамічний підхід до управління грошовими коштами в сучасній теорії 

фінансового управління поступово виділяється в окрему область дослідження, 

оперуючи терміном «грошові потоки», який в цілому, ідентифікується з рухом 

грошових коштів і спроможний описувати функціонування підприємства в динаміці. 

Грошові потоки слід розглядати, як систему розподілених в часі надходжень та 

видатків грошових коштів, що генеруються у процесі господарської діяльності 

підприємства і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою його 

функціонування. Вивчення грошових потоків підприємства дозволяє дослідити 

механізм його функціонування, оскільки грошові потоки віддзеркалюють весь 

комплекс функціональних зв’язків, що виникають в процесі діяльності підприємства. 

Метою управління грошовими потоками є досягнення підприємством стану 

фінансової рівноваги та стійкого економічного зростання.  

В зв’язку з цим, аналіз грошових потоків на підприємстві передбачає 

вирішення задач, пов’язаних з визначенням джерел та обсягів грошових надходжень, 

пошуком резервів їх зростання, обґрунтуванням обсягів та пріоритетності грошових 

видатків, забезпеченням збалансованості та синхронності між позитивними та 

від’ємними грошовими потоками, підтримкою стану динамічної платоспроможності 

підприємства, прискоренням обороту грошових коштів, підвищенням ефективності їх 

використання. 

Фундаментальний зв’язок руху грошових коштів з відтворювальними 

процесами, що відбуваються в підприємстві, визначають механізм формування 

грошових потоків.  

Етапи фінансового аналізу ефективності використання  

грошових коштів 
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Детальний аналіз причин, що обумовили погіршення 

використання найважливіших елементів грошових коштів 

Оцінка впливу змін в оборотності грошових коштів на 

зміну рентабельності всього капіталу підприємства 
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Нагальною необхідною пре умовою аналізу грошових коштів є ґрунтовно 

описаний механізм формування грошових потоків підприємства, здійснення його 

декомпозиції на:  

 зовнішній механізм (який представляє комплексну дію факторів зовнішнього 

середовища на процес формування грошових потоків);  

 внутрішній механізм (в основі якого лежить структура і лагова динаміка 

операційного, фінансового та інвестиційного циклів підприємства), елемент ризику.  

На основі поглибленого  аналізу внутрішнього механізму формування 

грошових потоків від операційної діяльності підприємства виділяються та 

ідентифікуються окремі компоненти, які визначають мінливість грошових потоків в 

часі, а саме: мінімально-стабільний  (гарантований), умовно-стабільний, варіативний 

компоненти позитивного грошового потоку та умовно-стабільний, змінний, 

варіативний, екстраординарний компоненти вихідного грошового потоку. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна визначити, що загальна 

методика аналізу грошових коштів повинна завбачати застосування таких щільно 

взаємопов’язаних показників як:  

  ліквідності, які відображають здатність підприємства вчасно і в повному 

об’ємі здійснити розрахунки по своїм борговим зобов’язанням; 

 оборотності, які відображають стан ефективності використання грошових 

коштів за певний період часу; 

  рентабельності, які віддзеркалюють спроможність підприємства 

акумулювати прибуток у процесі використання грошових коштів; 

 фінансової стійкості, які розкривають ступінь залежності підприємства від 

залучених джерел фінансування. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHOD OF FORMING OF COST OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті досліджено умови розробки і здійснення продуктової 

політики підприємства. Наведені умови процесу формування продуктової політики 

підприємства. Особливу увагу приділено стратегічному підходу у процесі 

формування продуктової політики підприємства. 

Ключові слова: продуктова політика підприємства, продуктовий портфель 

підприємства. 

 

Abstract. The terms of development and realization of food policy of enterprise are 

probed in the article. The terms of process of forming of food policy of enterprise are 

resulted. The special attention is spared strategic approach in the process of forming of food 

policy of enterprise. 

Keywords: food policy of enterprise, food brief-case of enterprise. 

 

Постановка проблеми. Формування продуктової політики  підприємства є 

важливою ознакою ринкових відносин, що являє собою вагому передумову для 

забезпечення високої якості та споживчої цінності товарів і послуг, вироблених для 

задоволення суспільних та індивідуальних потреб. При цьому успішність участі у 

продуктовій політиці підприємства, можливість розширення та підтримки сталості 

ринкових позицій для виробників пов’язана не тільки із досягненням високого рівня 

якості та інших споживчих характеристик продукції, що випускаються для продажу, а 

й з необхідністю забезпечення широкого кола порівняльних (відносно конкурентів) 

переваг економічного, виробничо-технологічного, організаційного та маркетингового 

характеру, що в комплексі визначають формування продуктової політики 

підприємства.  

Для вітчизняних підприємств вирішення завдань формування продуктової 

політики підприємства та досягнення сталих конкурентних позицій додатково 

ускладнюється економічним та політичним становищем країни. Крім того, стрімке 

розгортання процесів глобалізації системи світогосподарських зв’язків, важливим 

наслідком чого стає збільшення масштабів і посилення гостроти конкуренції, 

розширення складу реальних і потенційних конкурентів, вимагає від вітчизняних 

підприємств значної активізації зусиль щодо створення, підтримки та розвитку 
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конкурентних переваг, зміцнення продуктової політики підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірності розвитку продуктової 

політики підприємства та економічна природа її формування, теоретико-

методологічні аспекти забезпечення підприємств на національному та міжнародному 

рівнях розглядались у роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, як 

Г. Азоєв, І. Ансофф, Г. Багієв, О. Білорус, О. Віханський, А. Воронкова, А. Градов, 

Є. Голубков, Н. Горбаль, Д. Дей, П. Зав’ялов, Ю. Іванов, Ф. Котлер, О. Кузьмін, 

Ж. Ламбен, М. Мескон, Є. Пєшкова, Р. Пейс, В. Пономаренко, М. Портер, О. Пушкар, 

Ю. Рубін, Д. Стефан, О. Тищенко, Р. Фатхутдінов, О. Чернега, В. Шинкаренко, 

А. Юданов та ін. Проте слід відзначити, що в умовах надзвичайного посилення 

конкуренції на національному та міжнародних ринках особливого значення набуває 

саме розв’язання проблем забезпечення формування оптимальної продуктової 

політики підприємства, що відповідає існуючим викликам. 

Формулювання цілей статті. Метою досліджування є теоретичне 

обґрунтування щодо формування продуктової політики підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність підприємства, 

орієнтованого на ефективний, довгостроковий, поступовий розвиток, передбачає 

вирішення таких основних завдань, як забезпечення стійких конкурентних переваг, 

завоювання міцних ринкових позицій, збільшення обсягу реалізованої продукції й 

чистого прибутку. 

Розробка й реалізація продуктової політики практично завжди впливає як на 

характер і особливості складових комплексу менеджменту, так і на стійкий, 

ефективний розвиток підприємства. 

Сутність продуктової політики полягає у визначенні й розвитку оптимальної 

структури вироблених і реалізованих продуктів на основі поточних і довгострокових 

цілей підприємства. 

Розробка й здійснення продуктової політики вимагає дотримання наступних 

умов: 

 чітке уявлення про стратегічні цілі виробничо-збутової діяльності 

підприємства; 

 досконале знання ринку й характеру його вимог; 

 ясне уявлення про свої можливості й ресурси (дослідницькі, науково-технічні, 

виробничі, збутові, трудові і т. ін.) у теперішній час та в перспективі. 

Процес формування продуктової політики повинен бути заснований на 

стратегічному підході, який припускає розробку довгострокового, перспективного 

курсу й передбачає вирішення наступних принципових завдань: 

 оптимізація й відновлення продуктового асортименту з урахуванням 

життєвого циклу продуктів та співвідношення нових і «старих» продуктів в 

асортиментній програмі; 

 цілеспрямована адаптація продуктового асортименту до вимог цільового 

ринку й споживачів; 
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 ефективне керування продуктом і марочним капіталом;  

 забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції; освоєння нових 

ринків при збуті існуючих і нових продуктів;  

 керування процесом розробки й виведення на ринок нових видів продукції; 

 стратегічне позиціонування продукції на ринку; 

 планування процесу вилучення з виробничої й (або) збутової програми 

продуктів, що втрачають ринкові позиції. 

Продуктову політику неможливо відокремити від реальних умов 

функціонування й розвитку зовнішнього середовища підприємства, від специфіки 

його виробничо-комерційної діяльності. Усі питання, пов’язані з формуванням 

стратегії й тактики проведення продуктової політики, повинні вирішуватися 

відповідно до вимог ринку і поведінки конкурентів. 

Відсутність обґрунтованої продуктової політики призводить до нестійкості 

асортименту внаслідок впливу випадкових факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю й комерційною ефективністю продуктів. 

Основні рішення, які приймаються в системі управління продуктовою 

політикою підприємства, базуються на трьох рівнях: 

 продукт (вид); 

 продуктового асортименту; 

 продуктової номенклатури. 

Продуктова політика припускає реалізацію комплексу заходів, у рамках якого 

один або декілька продуктів використовуються як основні інструменти досягнення 

цілей підприємства. Основними складовими продуктової політики є рішення про 

розробку нових продуктів, їхню модифікацію, обслуговування або зняття з 

виробництва. 

Сучасна логіка управління продуктом формує необхідність появи продуктів 

настільки ж різноманітних, як і потреби ринку, а також розробки продуктів, 

спеціально адаптованих до персональних потреб та вимог споживачів. 

Висновки. В умовах стрімкого і мінливого економічного, конкурентного й 

соціально-культурного середовища, зумовленого глобалізацією світового 

господарства, підприємству для збереження достатньої конкурентоспроможності 

необхідно здійснювати ефективне управління продуктовим портфелем, ґрунтуючись 

або на технологічному розвитку, або на організаційних ноу-хау. 
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ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ 

БАНКУ 

 

FORMS OF NON-CURRENT CALCULATIONS AND PAYMENT DOCUMENTS 

OF THE BANK 

 

Анотація. Розглянуто форми безготівкових розрахунків і платіжних 

документівв банку. Визначено напрямки вдосконалення організації безготівкових 

розрахунків та платіжних документів банку. 

Ключові слова: безготівкові розрахунки, платіжні документи, готівкові 

платежі, платіжне доручення, платіжна картка. 

 

Abstract. The forms of cashless settlements and payment documentsin the bank are 

considered. The directions of improvement of organization of cashless payments and 

payment documents of the bank are determined. 

Keywords: cashless settlements, payment documents, cash payments, payment 

orders, payment cards. 

 

Постановка проблеми. Безготівкові розрахунки являють собою один з 

основних способів розрахунків між підприємствами, організаціями та установами як в 

нашій країні, так і в інших країнах світу. Безготівкові розрахунки дають можливість 

значно скоротити кількість готівкових грошових коштів, що знаходяться в обігу в 

країні та частку ризику при розрахунках покупців з постачальниками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою розвитку ринку 

безготівкових розрахунків займалися О. Вовчак [2], С. Волосович [3], 

А.М. Герасимович [4], В.І. Міщенко [7], Л.К. Сук, П.Л. Сук [10] та інші. 
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Формулювання цілей статті. За мету статті було обрано дослідження 

сучасного стану безготівкових розрахунків і платіжних документів банку та 

особливості їх обліку на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від стану безготівкових 

розрахунків, своєчасного і повного надходження від платників коштів залежить стан 

грошового обігу, ціноутворення, кредитні відносини, фінансовий стан підприємств і, 

як підсумок, соціальний стан населення. 

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним 

вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них – 

забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за 

поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяти прискоренню обігу 

оборотних коштів у розрахунках.  

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто 

в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки поділяються на 

міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно, відносини між 

клієнтами банків та між банками [4, с. 154]. Безготівкові розрахунки поділяються за 

об’єктами розрахунків, тобто залежно від призначення платежу, на дві групи: 

 розрахунки за товарними операціями – платежі за товарно-матеріальні 

цінності, надані послуги і виконані роботи; 

 розрахунки за нетоварними операціями – сплата податків та перерахування 

інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських позик, страхових 

сум тощо. 

Розрахунки між підприємствами та організаціями здійснюються, як правило, у 

безготівковій формі через банк, що визначено «Інструкцією про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті», яка затверджена постановою Правління 

Національного банку України 21 січня 2004 р. №22 [9]. Безготівкові розрахунки в 

господарському обороті України здійснюються за такими формами розрахункових 

документів [7, c. 23]: 

 платіжного доручення; 

 меморіального ордера; 

 платіжної вимоги-доручення; 

 платіжної вимоги; 

 розрахункового чека; 

 акредитива; 

 банківських платіжних карток; 

 інкасових доручень; 

 векселів. 

Застосування тієї чи іншої форми розрахункових документів визначається 

особливостями господарських взаємовідносин підприємств, спрямоване на зміцнення 

договірної дисципліни, забезпечення безперебійних платежів і прискорення обігу 

грошових коштів. 
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Найбільш поширені розрахунки платіжними дорученнями. Платіжне 

доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника 

обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її 

перерахування на рахунок отримувача. Платіжне доручення виписує платник для 

перерахування визначеної суми зі свого рахунку на рахунок одержувача. Платник 

подає платіжне доручення в банк, який його обслуговує. Воно приймається до 

виконання протягом 10 днів з дати заповнення тільки в сумі, яка може бути сплачена 

за наявними коштами на рахунку або за рахунок кредиту. 

За складом учасників розрахункові операції поділяються на: 

 внутрішньобанківські; 

 клієнтські; 

 міжбанківські. 

За видами розрахунків розрахункові операції поділяються на: 

 акредитивні; 

 переказні; 

 інкасові; 

 клірингові. 

Одна з найпоширеніших в Україні форм розрахунків – це розрахунки 

платіжними дорученнями. За цією формою клієнти банків можуть розраховуватися за 

товарними і нетоварними операціями: за куплені товари, послуги, виконані роботи, за 

зобов’язаннями перед фізичними особами (аліменти, пенсії, заробітна плата, гонорари 

тощо), за зобов’язаннями перед банками, податковими, страховими та іншими 

фінансовими органами, іншими юридичними особами [10, с. 358]. 

При застосуванні цієї форми розрахунків платник і одержувач коштів певною 

мірою ризикують. Ризики платника (покупця) пов’язані переважно з попередньою 

оплатою товарних операцій. У цьому разі у платника немає гарантії того, що 

продукція (послуги, роботи), будуть поставлені (надані, виконані) своєчасно й 

належної якості, передбаченої договором. Крім того, він може зазнати втрат через 

тривале вилучення з обороту коштів і надання постачальнику безвідсоткової позики. 

Розрахунки платіжними дорученнями – досить проста, зручна, економічна 

форма, що забезпечує швидке здійснення платежу. Платіжне доручення приймається 

банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його 

виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується. Платіжне 

доручення – це письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з 

дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування зазначеної суми 

коштів з його рахунка на рахунок одержувача. 

Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо 

сума цього платіжного доручення не перевищує суми, що є на його рахунку. Платіжні 

доручення платника в разі відсутності/недостатності коштів на його рахунку банк 

приймає лише тоді, якщо порядок приймання та виконання таких платіжних доручень 

передбачено договором між банком і платником. 
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Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, в якому 

передбачаються два види дій: 

 вимога продавця до покупця оплатити надіслані йому комерційні документи 

на відвантажені товари; 

 доручення покупця (платника) своєму банку оплатити зазначені документи і 

перерахувати кошти продавцю. 

Оформлення платником вимоги-доручення і подання його до банку 

здійснюється в порядку та в терміни, встановлені для звичайних платіжних доручень. 

Банк приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів після 

виписування і на суму, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку 

платника. Якщо платник відмовляється оплатити вимогу-доручення, про це він має 

повідомити безпосередньо одержувача в порядку та в терміни, зазначені в договорі, і 

вказати причини відмови. 

Розрахунки між організаціями проводяться в безготівковій формі шляхом 

переказу коштів з банківських рахунків однієї юридичної особи на рахунки іншого на 

підставі розрахункових документів. Підприємства як учасники розрахунків, 

самостійно визначають форми зазначених документів з обов’язковими реквізитами. 

Для оплати товарів, послуг, перерахування коштів та інших операцій з грошовими 

коштами в сучасних умовах широко використовується спеціальний засіб платежу у 

вигляді банківської платіжної картки. Умови випуску та використання цього 

платіжного інструмента визначені Положенням Про порядок реєстрації платіжних 

систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

04.02.2014 року №43 [8]. 

Платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді виготовленої і 

виданої пластикової або іншого виду картки для оплати товарів та послуг, 

перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання готівки у 

касах банків, у банкоматах та інших розрахункових операцій за договором між 

банком і клієнтом [3, с. 52].  

Платіжні картки випускають лише банки, що підписали договір із платіжною 

організацією відповідної платіжної системи та одержали на це дозвіл. Банківська 

платіжна картка є власністю банку, а її держатель має право лише користуватися нею. 

По закінченні строку дії договору платіжну картку повертають до банку. Для 

відкриття картрахункупідприємство подає до обслуговуючого банку ті ж документи, 

що і для відкриття поточного рахунка (крім картки зі зразками підписів). Якщо 

підприємство має у цьому банку поточний рахунок, то йому достатньо подати тільки 

заяву. Особиста платіжна картка імітується на ім’я клієнта – фізичної особи і 

призначена для виплати йому заробітної плати, пенсії тощо. Вона видається банком 

на основі договору, що укладений між обслуговуючим банком і підприємством, де 

працює фізична особа, або між Пенсійним фондом і пенсіонером [2, с. 226]. 

Перехід України на розрахунки з використанням пластикових карток є 

необхідною умовою розвитку економіки нашої країни. У світовій практиці вже досить 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14#n20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14#n20
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довго вдало використовується даний вид платіжних інструментів і в даний час йде 

процес пошуку нових типів платіжних систем, які максимально задовольняли б усі 

сторони, що беруть участь у грошовому обігу. 

Позитивні тенденції, що складаються на ринку пластикових карт, незважаючи 

на наявні проблеми, дозволяють будувати оптимістичні прогнози на найближчу 

перспективу, як за кількісними показниками, так і за якісними характеристиками. 

Подальше збереження активної маркетингової політики кредитних організацій і 

платіжних систем, розширення функціональності банківських продуктів з 

використанням пластикових карток підвищить популярність цього платіжного 

інструменту серед населення, отже, інтенсивність його застосування у повсякденному 

житті, дозволить збільшити обсяги безготівкових розрахунків у сфері роздрібних 

платежів в Україні. 

Таким чином, платіжно-розрахункова система є сукупністю інструментів і 

методів, що застосовуються в економічній діяльності підприємств для перерахування 

грошових коштів, здійснення взаєморозрахунків і врегулювання боргових зобов’язань 

між учасниками економічного обороту. Стійка і швидкодіюча система платежів і 

розрахунків є необхідною передумовою ефективного функціонування всього 

сучасного бізнесу, всіх його секторів. Вона в значній мірі визначає ефективність 

економіки. Як свідчить практика, вибір форми безготівкових розрахунків 

орієнтований на розвиток бізнесу кожного учасника ринку. Застосування 

безготівкових форм розрахунків дозволить зробити успішну економічну діяльність, 

підвищити платоспроможність підприємств і їх фінансову стійкість. 

Зрозвитком інформаційних технологій та електронної комерції, збільшується 

роль електронних грошей, тому закон встановлює відповідальність за неправомірне 

використання електронних грошей та зазначає, що їхніми емітентами будуть банки. 

Для запобігання затримання платежів, а також з метою усунення необхідності 

резервувати великі кошти на рахунках у Національному банку України, банкам 

будуть надаватись засоби урівноваження між ефективністю розрахунків та ризиком. 

НБУ сприяє зниженню ризику для клірингової палати, забезпечуючи достатні 

залишки на рахунках учасників, і водночас підвищує ефективність розрахунків, 

надаючи учасникам тимчасові кредити. 

Висновки. Як ми бачимо, наша держава робить важливі кроки для збільшення 

безготівкових розрахунків в країні. Отже, в проекті враховані всі світові тенденції и 

після його прийняття може бути забезпечено сталий розвиток українського 

платіжного простору. А Україна може стати однією з перших країн в Європі, яка 

законодавчо стимулює не тільки регулювання платіжної сфери, а й перехід до 

електронної країни, що є європейським трендом. Безготівкова Європа – це питання 

найближчих 10 років, і прийняття запропонованого закону максимально забезпечить 

конкурентоспроможність України з цього питання. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК НАСЛІДОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF FINANCIAL 

RESOURCES AS THE SUCCESSFUL IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL 

STRATEGY OF THE ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті розглянуто сутність методик фінансового аналізу та основні 

проблеми їх використання. Подано рекомендації для покращення фінансового стану 

підприємств. Окреслено основні проблеми дефіциту грошових коштів на 
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підприємствах. Запропоновано фінансову стратегію щодо покращення якості 

використання фінансових ресурсів на підприємстві. 

Ключові слова: фінанси, фінанси підприємств, фінансові відносини, грошовий 

потік, грошові фонди. 

 

Abstract. The essence of methods of financial analysis and the main problems of 

their use are considered in the article. Recommendations for improvement of financial 

condition of enterprises are given. The main problems of cash shortage at enterprises are 

outlined. The financial strategy for improving the quality of using financial resources at the 

enterprise is proposed. 

Keywords: finances, finances of enterprises, financial relations, money flow, money 

funds. 

 

Постановка проблеми. Вивчення та аналіз доробок різних авторів з питання 

ефективного використання фінансових ресурсів показав, що на Україні ще не 

розроблено єдиної методики проведення аналізу фінансового стану. Незгода в 

тлумаченні окремих показників та в визначенні граничних величин у різних авторів 

не дає можливості однозначно застосувати методику дослідження даної теми. На наш 

погляд визріла необхідність до складання оновленої методики аналізу. Наявність 

розробленої методики дала б можливість співставити результати аналізу проведеного 

на різних підприємствах різними виконавцями та побудувати більш якісну фінансову 

стратегію. 

Методи розрахунку показників балансової ліквідності, платоспроможності, та 

фінансової стабільності в методиках слід викласти більш детально та спрощено. Це 

дасть змогу в подальшому розробити спеціалізовану програму для використання 

комп’ютерної техніки в аналізі фінансового стану 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, пов’язаними з 

оптимізацією грошових потоків підприємств займалося багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких: І.О. Бланк, М.Д. Білик, О. Демініна, Л.О. Добрик, 

Г.О. Крамаренко, Г.А. Семенов, В.З. Бугай та інші. Не зважаючи на велику кількість 

наукових праць, дане питання потребує подальшої розробки та поглибленого 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка програмного забезпечення 

аналізу дасть змогу керівництву підприємства проводити щомісячно вказаний аналіз 

та використовувати його результати для розробки обґрунтованих управлінських 

рішень. 

На основі узагальнених виводів можна дати рекомендації керівництву 

підприємству по поліпшенню фінансового положення підприємства, збільшення 

прибутку і підвищення рівня рентабельності. 

Підприємству пропонуються наступні рекомендації: 

1. Проводити активну політику нарощування власного капіталу в цілях 

збільшення власних оборотних коштів. 
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2. Проводити активну політику по відновленню платоспроможності і 

ліквідності балансу. 

Для поліпшення фінансового положення підприємству необхідно: 

1. Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 

стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел 

фінансування. 

2. Контролювати стан розрахунків по прострочених заборгованостях; 

необхідно розширити систему авансових платежів. 

3. Своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської 

заборгованості, до яких в першу чергу відносяться: прострочена заборгованість 

постачальникам і прострочена заборгованість покупців понад три місяці, прострочена 

заборгованість по оплаті праці і по платежах до бюджету, позабюджетні фонди. Так 

несвоєчасно погашені заборгованості перед бюджетом і позабюджетними фондами 

можуть привести до значних штрафних санкцій. 

4. Поповнити власний оборотний капітал. 

На підставі матеріалів проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

більшість підприємств, не дивлячись на приплив грошових коштів (позитивний 

чистий грошовий потік) часом відчувають дефіцит грошових коштів, необхідних для 

своєчасного погашення кредиторської заборгованості і фінансування розвитку 

виробництва. 

Основними причинами дефіциту грошових коштів можуть бути як зовнішні, 

так і внутрішні джерела (рис. 1).  

Рис. 1. Причини дефіциту грошових коштів на підприємстві 
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Виходячи із причин, можна визначити рішення, що наводять до зростання 

грошових коштів: 

 залучення позикового капіталу; 

 збільшення поточних (короткострокових) зобов’язань; 

 зменшення позаобігових активів, наприклад, через використання прискореної 

амортизації; 

 зниження дебіторської заборгованості; 

 збільшення кредиторської заборгованості, наприклад, придбання матеріалів з 

відстроченням платежу. 

Стимулювання джерел грошових коштів можна виробити за допомогою 

зовнішніх джерел фінансування: торгівельні кредити; кредити банків; коштовні 

папери і векселі; факторинг; короткострокова оренда. Підставою для ухвалення 

рішення про вибір джерела фінансування може бути альтернативна вартість засобів. 

Прискорення залучення грошових коштів в короткостроковому періоді може 

бути досягнуте за рахунок наступних заходів: 

 збільшення розміру цінових знижок за готівковий розрахунок по реалізованій 

покупцям продукції; 

 забезпечення часткової або повної передоплати за вироблену продукцію, що 

має високий попит на ринку; 

 скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям; 

 прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості; 

 використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості – 

обліку векселів, факторингу, форфейтингу; 

 прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу 

знаходження їх в дорозі, в процесі реєстрації, в процесі зарахування грошей на 

розрахунковий рахунок і тому подібне) [2]. 

Уповільнення виплат грошових коштів в короткостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок наступних заходів: 

 використання флоута для уповільнення інкасації власних платіжних 

документів; 

 збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання 

підприємству товарного (комерційного) кредиту: 

 заміни придбання довгострокових активів, які вимагають оновлення, на їх 

оренду (лізинг); 

 реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів шляхом 

перекладу короткострокових їх видів в довгострокових. 

Зростання об’єму позитивного грошового потоку та зниження об’єму 

негативного грошового потоку підприємства в довгостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок ряду заходів (рис. 2). 

Для збільшення прибутку і підтримки стабільної роботи підприємства в 

перспективі необхідно постійно проводити аналіз і оцінку діяльності підприємства в 
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різних аспектах господарювання. 
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Рис. 2. Заходи що запроваджуються для зміни позитивного та негативного грошових 

потоків 

 

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої 

відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність 

визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових 

можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію 

підприємства. Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як 

складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися 

з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє 

суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на 

макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової, так і 

загальної стратегії розвитку підприємства. 

Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності 

ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових 

умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових 

ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за 

ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової 

діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та 

розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику [4]. 

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об’єктивно 

оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує 

відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які 

склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає 

визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших 

способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній 

стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та 

ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати 
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динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових 

ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства. Фінансова стратегія 

підприємства забезпечує [2]: 

 формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

 виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження 

фінансових ресурсів на цих напрямках; 

 відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям підприємства; 

 визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків 

фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над 

конкурентами. 

Завданнями фінансової стратегії є визначення способів проведення успішної 

фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;визначення 

перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, бюджетом, 

банками та іншими фінансовими інститутами; фінансове забезпечення операційної та 

інвестиційної діяльності на перспективу; вивчення економічних та фінансових 

можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо 

забезпечення фінансової стійкості; розробка способів виходу із кризового стану та 

методів управління за умов кризового стану підприємств. 

На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства 

за основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, 

дивідендна, інвестиційна. 

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється 

виробництву конкурентоспроможної продукції, повноті виявлення грошових доходів, 

мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, 

формуванню та розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних 

коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню 

капіталу підприємства. 

Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування 

факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику 

неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачуваних 

обставин. 

Основу перспективного фінансового планування становить прогнозування, яке 

є втіленням стратегії підприємства на ринку. Фінансове прогнозування полягає у 

вивченні можливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну від 

планування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових 

показників та параметрів, використання яких відповідно до тенденцій зміни ситуації 

на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку фінансового стану 

підприємства [4]. 

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної 

інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів 

розвитку ситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування мають 
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бути достатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни. 

Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові 

стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям 

підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є 

гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації. 

Найбільш кількісно значимі показники – це приріст оборотних активів і 

збільшення короткострокових пасивів. На практиці приріст грошового потоку 

складається з чистого прибутку за винятком витрат, пов’язаних з амортизацією. 

Висновки. По результатам проведеного дослідження підприємству 

рекомендується проводити таки рішення, що наводять до зростання грошових коштів: 

 залучення позикового капіталу; 

 збільшення поточних (короткострокових) зобов’язань; 

 зменшення позаобігових активів, наприклад, через використання прискореної 

амортизації; 

 зниження дебіторської заборгованості; 

 збільшення кредиторської заборгованості, наприклад, придбання матеріалів з 

відстроченням платежу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ПАЛИВНО-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

FEATURES OF THE DOCUMENTARY FORMATION OF FUEL AND MATERIAL 

ACCOUNTS 

 

Анотація. В статті розглянуті теоретичні основи документального оформлення 

операцій з паливно-мастильними матеріалами підприємства. Запропоновано форму 

управлінської звітності, а саме відомість з обліку талонів. Застосування в практичній 

діяльності розробленої відомості з обліку талонів дасть змогу підвищити 

оперативність прийняття управлінських рішень в процесі господарської діяльності. 

Ключові слова: паливно-мастильні матеріали, первинні документи, скретч-

картки, смарт-картка. 

 

Abstract. In the article the theoretical bases of documentary registration of 

operations with fuel and lubricants of the enterprise are considered. The form of managerial 

reporting is offered, namely the account record of coupons. Application in the practical 

activity of the developed information on registration of coupons will allow to increase the 

efficiency of making managerial decisions in the process of economic activity. 

Keywords: fuel and lubricants, primary documents, scratch cards, smart cards 

persons. 

 

Постановка проблеми. З розширенням парку автомобільної і 

сільськогосподарської техніки, підвищенням її технічного рівня збільшується попит 

на більш широкий асортимент нафтопродуктів і підвищуються вимоги до їхньої 

якості. За останні роки суттєво змінилася їх номенклатура, асортимент і якість. 

Найочевиднішими є зміни, що відбулися у створенні високоефективних сортів 

паливо-мастильних матеріалів. Ускладнення конструкції і умов експлуатації сучасної 

автотракторної та сільськогосподарської техніки, необхідність підвищення її 

надійності і довговічності, а також обмежені можливості нафтопереробної 

промисловості по створенню і виробництву високоякісних палив і змащувальних 

матеріалів гостро поставили питання удосконалення методів і технологій 

раціонального використання нафтопродуктів.  

Для забезпечення підприємства паливно-мастильними матеріалами та 

раціонального їх використання необхідно вживати комплекс заходів щодо їх 

виявлення, кількісного вимірювання та реалізації. Для цього необхідно здійснювати 

систематичний облік і якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також 
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ефективності використання таких матеріалів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та 

практики обліку і аналізу паливно-мастильних матеріалів як складової запасів 

підприємства зробили такі українські вчені як: П.Т. Саблук, Ф.Ф. Бутинець, 

Н.М. Малюга, В.П. Завгородній, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, М.Ф. Огійчук, В.Г. Швець, 

С.Ф. Голов, П.Л. Сук та інші. Однак ще є низка проблем в організації і методиці 

обліку, які потребують подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження документального 

оформлення обліку паливно-мастильних матеріалів в системі управління 

сільськогосподарським підприємством.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Придбання паливо-мастильних 

матеріалів підприємствомможе здійснюватися шляхом: 

1. Безготівкового розрахунку: 

 перерахування суми передоплати з рахунка підприємства на рахунок 

роздрібного продавця – визначеної автозаправної станції: без придбання талонів; з 

придбанням талонів; 

 використання електронних карток; 

 купівля палива в оптових постачальників за наявності власних чи 

орендованих ємностей та устаткування для його збереження і заправлення 

автомобілів. 

2. Розрахунку готівкою: 

 купівля палива водієм в дорозі на різних автозаправних станцій за рахунок 

виданих йому під звіт коштів; 

 купівля палива (як правило, оптового) підзвітною особою підприємства за 

наявності власних чи орендованих ємностей та устаткування для його збереження і 

заправлення автомобілів [8]. 

Підставою для придбання палива в постачальника таким шляхом є договір, 

укладений між підприємством та автозаправною станцією (оптовим постачальником). 

Винятком є використання електронних карток при розрахунках. На сьогодні 

передбачений типовий договір за формою №23-нп. У цьому випадку можливі два 

варіанти купівлі нафтопродуктів на АЗС: без придбання талонів і з придбанням 

талонів. 

Якщо автопідприємство отримує ПММ по безготівковому розрахунку і не 

використовує при цьому талони, то воно зобов’язане використовувати відомість на 

одиничне відпускання нафтопродуктів за формою №24-нп. Ця відомість призначена 

для обліку на одноразове відпускання однорідних ПММ. Заповнення відомості за 

ф. №24-нп здійснюється в декілька етапів. 

Першим етапом є первинне заповнення відомості на підприємстві в момент 

укладення договору (чи протягом декількох днів після його укладення), а саме: 

проставляння штампа на цих відомостях, після чого вони передаються на 

автозаправну станцію. Кількість таких відомостей не обмежена, отже, вона може бути 
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визначена сторонами, які домовляються на їхній розсуд. У більшості випадків при 

визначенні кількості відомостей використовують дані про середню кількість 

заправлень автомобіля за місяць і кількість самих автомобілів [7]. 

Другим етапом є вторинне заповнення усіх граф відомості, що залишилися. 

Відомість заповнюється в двох примірниках. Оператор автозаправної станціїпри 

відпуску паливно-мастильних матеріалів по відомості зобов’язаний поставити штамп 

про кількість відпущеного палива також і в дорожній лист водія. При цьому 

необхідно пам’ятати, що відомість можна заповнювати на кілька автомобілів, але 

тільки за умови, що вони прибули на АЗС одночасно. Наприкінці місяця АЗС 

зобов’язана передати другі примірники відомостей на підприємство. Крім того, 

наприкінці звітного періоду бухгалтерія АЗС виписує видаткову накладну на загальну 

вартість виданого палива за місяць, у якій зазначає найменування, кількість і вартість 

за марками ПММ. Дані зазначеної відомості бухгалтерія використовує для 

відображення надходження ПММ у баки транспортних засобів. 

У разі заправлення за талонами підприємство-покупець закуповує певну 

кількість талонів у автозаправній станції, а потім ці талони видають водіям. Для 

придбання талонів на паливно-мастильні матеріали з продавцем нафтопродуктів 

укладається договір, в якому обов’язково зазначаються марка та вид ПММ, його 

вартість, спосіб отримання (у цій ситуації цеталони), перелік АЗС, які відпускають 

паливо, момент переходу права власності. Крім цього, у договорі закріплюється і 

строк дії талонів, після закінчення якого їх може бути обмінено на грошові кошти або 

інші талони. 

Після укладення договору суб’єкт господарської діяльності перераховує 

грошові кошти на розрахунковий рахунок продавця нафтопродуктів у строки, 

зазначені в рахунку-фактурі. Здебільшого за умовами договору ПММ переходять у 

власність покупця ще до фактичної заправки автомобіля. У момент переходу до 

покупця права власності, сторони підписують акт приймання-передачі, на підставі 

якого ПММ передаються на зберігання постачальнику. Після виконання перелічених 

вище умов, підприємству надаються талони на паливо [6]. 

Придбання пального та отримання талонів необхідно відобразити в 

аналітичному обліку підприємства. Для обліку талонів можна запропонувати 

використовувати аналітичну відомість, де фіксуються надходження талонів та їх 

видача водію під підпис. Форма відомості розробляється бухгалтером 

самостійно (табл. 1).  

Талони на ПММ видаються водію, а він вже обмінює їх на відповідну кількість 

палива на будь-якій з АЗС, зафіксованих у договорі з продавцем нафтопродуктів. 

Документом, що підтверджує використання талонів, є чек ЕККА. Його водій здає до 

бухгалтерії підприємства. 

Дані зазначених відомостей з обліку виданих талонів менеджери 

використовують для зустрічного контролю за кількістю палива, отриманого від 

постачальника за місяць. При цьому порівнюють окремо в акті підсумки про видачу 

ПММ у літрах з підсумковою товарною накладною за місяць, отриманою від 
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постачальника. Причинами розбіжностей можуть бути: неправильно виведений 

залишок палива в баках транспортних засобів на кінець місяця в обліку підприємства 

(погрішності під час вимірі залишків), втрата талонів водіями чи використання їх не 

за призначенням (привласнення), загальна занедбаність в обліку ПММ. У випадку 

розбіжностей складається акт, який підписують представники підприємства та АЗС. В 

обліку проводиться та кількість талонів і пального, які підтверджені актом звіряння. 

Таблиця 1 

Запропонована відомість з обліку талонів 

Залишок на 

01.06.20118 р. 
Надходження талонів Видача талонів 

Підпис 

водія літ 

ри 
номінал дата 

літ 

ри 
номінал дата ПІБ водія 

літ 

ри 
номінал 

75 л 
5 шт. х 

15 л 

05.06. 

2018 р. 
80 

2 шт. х 

40 л 

05.06. 

2018 р. 
Іванов М.Л. 30 

2 шт. х 

15 л 
Іванов М.Л. 

— — 
16.06. 

2018 р. 
45 

3 шт. х 

15 л 

09.06. 

2018 р. 
Носов Н.К. 45 

3 шт. х 

15 л 
Носов Н.К. 

— — — — — 
11.06. 

2018 р. 
Сомов Г.О. 40 

1 шт. х 

40 л 
Сомов Г.О. 

— — — — — 
17.06. 

2018 р. 

Дроздов 

В.М. 
85 

1 шт. х 

40 л  

3 шт. х 

15 л 

Дроздов 

В.М. 

Разом 125 

2 шт. х 

40 л   

3 шт. х 

15 л 

— — 200 

2 шт. х 

40 л   

8 шт. х 

15 л 

— 

 

Підприємство може при купівлі ПММ використовувати електронні картки 

(дебетові чи кредитові). Платіжна електронна картка (ще її називають паливною 

карткою) є пластиковою карткою і є виключно інформаційним носієм видів палива 

або суми грошових коштів, запрограмованих для використання протягом певного 

часу [5].  

Заправку за паливними картками передбачено п.п. 4.1.7.28 Інструкції №281 і 

вона має деякі переваги порівняно з іншими способами придбання горючого:  

 власники паливних карток можуть поліпшити контроль за витратами, 

оскільки ПК дає можливість установити ліміти на вид і кількість нафтопродуктів, що 

відпускаються на АЗС, надати інформацію за всіма операціями, проведеними за 

карткою: номер АЗС, на якій заправлявся водій, час заправки, вид і кількість 

нафтопродуктів, сума операції;  

 як правило, постачальники нафтопродуктів надають знижки на паливо, 

супутні товари та послуги, що реалізуються за допомогою ПК;  

 дистанційне поповнення паливної картки;  

 блокування та повернення грошових коштів у разі втрати картки [2].  

Для придбання паливної картки з продавцем нафтопродуктів 
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укладаєтьсядоговір, в якому зазначається вид паливної картки (грошова або літрова), 

ліміт на обмеження витрати грошових коштів або палива на добу (місяць), перелік 

автозаправок, які обслуговують цю паливну картку, чи переходить до покупця право 

власності на картку після її отримання або ж воно залишається за постачальником 

нафтопродуктів. Крім цього, у договорі визначається момент переходу права 

власності на ПММ. Здебільшого право власності переходить до покупця в момент 

передачі вже оплаченого палива представнику покупця.  

Після укладення договору та перерахування грошових коштів підприємству 

видається паливна картка (одна або декілька). Як уже зазначалося, вона може бути 

грошовою або літровою:  

 на грошовій картці міститься інформація про суму грошових коштів, 

зарахованих на умовний рахунок підприємства. Така картка дає можливість суб’єкту 

господарювання придбати будь-яку марку ПММ, супутні товари та послуги, що 

реалізуються на АЗС виходячи з ліміту грошових коштів. Як правило, паливо та 

послуги з грошової паливної картки відпускаються за ринковими цінами, 

установленими на дату заправки (надання послуги);  

 на умовний рахунок літрової картки зараховується зафіксована в договорі 

кількість ПММ певного вигляду та марки. Причому вартість цих ПММ з часом не 

змінюється, вони відпускаються за ціною, зазначеною в договорі.  

Паливні картки зберігаються в бухгалтерії підприємства та видаються водіям у 

порядку, установленому наказом про облікову політику (щодня, щотижня, щомісяця). 

За умови частого використання паливна картка закріплюється за конкретним водієм.  

Для обліку руху паливних карток на підприємстві ведеться журнал обліку руху 

паливних карток, який складається бухгалтером у довільній формі. Нами 

запропоновано до практичного впровадження форму аналітичної відомості обліку 

паливних карток (табл. 2). 

Таблиця 2 

Запропонований журнал обліку руху паливних карток 

№ 

з/

п 

Дата 

видачі 

Паливна картка 

П.І.Б. 

одержу-

вача 

Повернення 

картки 

Підпис 

одержува

ча 

Підпис 

бухгалтера 

Н
о
м

ер
 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

п
о

ст
ач

ал
ьн

и
к
а 

О
д

и
н

и
ц

я
 

в
и

м
ір

ю
в
ан

н
я
 

З
ал

и
ш

о
к
 н

а 

к
ар

тц
і 

д
о

 в
и

д
ач

і 

Д
ат

а 
п

о
в
ер

н
ен

н
я
 

З
ал

и
ш

о
к
 н

а 

к
ар

тц
і 

п
іс

л
я
 

п
о

в
ер

н
ен

н
я
 

1 
05.06. 

2018 р. 
1257900 

ТОВ 

«Компас» 
літр 450 

Смирнов 

Л.Д. 

10.06. 

2018 р. 
400 

Смирнов 

Л.Д. 

Дерев’янко 

А.П. 

2 
12.06. 

2018 р. 
365879 

ТОВ 

«Сигма» 
грн. 1000 

Тарасов 

Л.В. 

17.06. 

2018 р. 
700 

Тарасов 

Л.В 

Дерев’янко 

А.П. 

 

Після отримання паливної картки водій придбаває ПММ на АЗС та одержує два 

чеки: чек термінала та чек РРО, які потім передаються до бухгалтерії. На підставі цих 
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документів ведеться облік палива.  

Наприкінці місяця підприємство одержує від постачальника нафтопродуктів 

прибуткову накладну та розшифровку оборотів за карткою, що, у свою чергу, 

дозволяє визначити фактично отриману водіями кількість палива, навіть якщо деякі з 

чеків РРО було загублено. 

Дані запропонованої відомості бухгалтерія використовує для відображення 

надходження ПММ у баки транспортних засобів. Відомість залежно від потреб АТП 

може вестися за видом робіт, за гаражами, водіями. 

У випадку купівлі паливно-мастильних матеріалів готівкою, первинними 

документами обліку ПММ, придбаних водіями за готівку, є чеки РРО продавця (АЗС) 

і авансовий звіт водія [1]. 

Водій протягом трьох робочих днів чи наприкінці робочого дня (або вранці 

наступного робочого дня) зобов’язаний надати авансовий звіт про використання 

отриманих у касі сум і повернути невикористаний залишок готівки. 

Під час перевірки авансових звітів водіїв необхідно переконатися в наявності і 

дійсності доданих документів, що підтверджують придбання ПММ. 

При цьому звертають увагу, чи не відхилявся водій від маршруту руху, 

зазначеного в дорожньому листі. Це видно з адрес АЗС, що вказані в чеках РРО. 

Особливо це актуально в разі міжміських (міжнародних) перевезень. Такий контроль 

повинен здійснювати не бухгалтер, а керівник підрозділу АТП або керівник АТП. Їхні 

підписи на авансовому звіті водія є підставою для прийняття його бухгалтером до 

проводки.  

При купівлі паливно-мастильних матеріалів підзвітною особою, цей варіант 

придбання ПММ відображається в такому самому порядку, що й придбання ПММ 

водіями. ПММ від підзвітної особи оприбутковує комірник і потім видає їх водіям у 

загальновстановленому порядку. 

Списують паливно-мастильні матеріали за фактом їх використання 

автомобілем з урахуванням норм витрат.  

На сьогоднішній день не існує єдиного нормативно-правового акту, що 

пройшов би відповідну державну реєстрацію і регламентував норми витрат ПММ для 

сільгосптехніки, в зв’язку з чим, сільгосппідприємства змушені користуватись рядом 

розроблених методичних рекомендацій, нормами витрат палива, які визначені в 

технічних документах на певний механізм, та самостійно розробляти індивідуальні 

норми витрат палива за результатами проведених хронометражів роботи машин і 

механізмів. 

Отже, сільгосппідприємствам в своїй роботі можливо частково (для тракторів) 

користуватись ДБН В.2.8-12-2000 «Типові норми витрат пального і змащувальних 

матеріалів для експлуатації техніки в будівництві», затверджені наказом Держбуду 

України від 12.01.2000 р. №9 та Нормами витрат паливно-мастильних матеріалів на 

роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин, затвердженими наказом 

корпорації Укравтодор від 14.08.1996 р. №156. 

Крім того, норми витрат пального для сільгосптехніки розробляються 
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Українським науково-дослідним інститутом продуктивності АПК. Даним інститутом 

розроблені Методичні положення та норми продуктивності і витрат палива:на 

обробіток ґрунту; на сівбі, садінні та догляді за посівами; на збиранні 

сільськогосподарських культур; на внесенні добрив, хімічний захист 

сільськогосподарських культур та ін. 

Також, нормами чинного законодавства не заборонено самостійно розробляти 

норми витрат палива на окремі сільськогосподарські види робіт та користуватись 

нормами витрат палива, визначеними в літературі по ремонту та експлуатації певних 

машин та механізмів. 

Таким чином, сільгосппідприємство при розробці та затвердженні норм витрат 

ПММ може користуватись вищевказаними нормативними документами, а також 

самостійно розробляти та затверджувати такі норми. Тобто, норми витрат ПММ на 

сільгосптехніку повинні визначатись в розпорядчому документі підприємства, а при 

використанні самостійно розроблених норм – документально обґрунтовуватися. 

Скретч-картки – аналог талонів, але в електронному вигляді. Головний 

недолік – одноразовість використання, адже у картці зазначено певну кількість літрів 

певного пального. 

Смарт-картка – пластикова картка з вбудованою мікросхемою. На вигляд вона 

дуже подібна до кредитних карток, проте ототожнювати їх не варто. Таку картку АЗС 

видає клієнту для спрощеного придбання ПММ. 

Розрахунок за смарт-картками, у свою чергу, буває двох видів: «літровий» та 

грошовий. 

Якщо на картку «зараховуються літри», то у цьому випадку має місце 

визначений обсяг пального у літрах за ціною, яка є чинною на момент укладання 

договору. Значна перевага такого способу розрахунку у тому, що ціна не змінюється 

протягом дії договору, а пальне забирають зі «сховища» поступово. Чого не можна 

сказати про «грошові» смарт-картки, коли ціна відпуску може коливатися (що на 

сьогодні буває чи не щодня!) і кінцева сума, на яку було придбано пальне, буде 

відома тільки наприкінці місяця. 

Облікове відображення надходження пального залежатиме від моменту 

переходу права власності на пальне до покупця: під час отримання смарт-картки або в 

момент фактичного отримання ПММ. 

Списання ж палива найчастіше здійснюється на підставі подорожніх листів.У 

2013 році було скасовано типову форму подорожнього листа службового легкового 

автомобіля, а згодом – і типову форму подорожнього листа вантажного автомобіля. 

Одразу зазначимо, можна й надалі продовжувати користуватися звичною формою 

подорожнього листа або ж розробити власну форму, узявши, за основу скасовану 

типову. Головне, щоб у розробленій самостійно формі були всі обов’язкові реквізити 

первинного документа. Загалом, у разі використання скасованої форми подорожнього 

листа, й у разі використання самостійно розробленої форми, єдиною вимогою є 

наявність обов’язкових реквізитів або реквізитів типових чи спеціалізованих форм. 

Таким чином, підприємство на власний вибір може створити абсолютно нову 
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форму відповідного документа чи надалі використовувати скасовану форму 

подорожнього листа, своєю чергою, додаючи або прибираючи деякі реквізити цього 

первинного документа.  

Висновки. Отже, підприємство у своїй діяльності може закуповувати паливно-

мастильні матеріали як за готівку, так й безготівковий розрахунок. При цьому можуть 

застосовуватися талони, паливні картки, смарт-картки, скретч картки. Нами в 

розглянуто особливості обліку цих документів, а також паливно-мастильних 

матеріалів, що підприємство отримує із їх використанням. Так, підприємство за 

власним бажанням із метою внутрішнього контролю й аналізу може вести 

аналітичний облік талонів із будь-яким ступенем деталізації, який воно вважає за 

потрібне. 
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ANALYSIS AND FORECASTING OF DIGITAL TRANSFORMATION OF CRYPT 

CARDS 

 

Аннотация. Анализ и прогнозирование на сегодняшний день является 

наиболее важной и актуальной проблемой в экономической сфере. Рынок 

криптовалют, как и другие отрасли экономики (финансовые рынки, инвестиционная и 

кредитная деятельность) нуждаются в качественной оценке рисков и в составлении 

корректных прогнозов. 

Ключевые слова: криптовалюты, теория хаоса, теория самоорганизованной 

критичности, фрактальный анализ. 

 

Abstract. Analysis and forecasting for today is the most important and actual 

problem in the economic sphere. The crippling market, like other sectors of the economy 

(financial markets, investment and credit activities), needs a qualitative risk assessment and 

accurate forecasting. 

Keywords: сryptocurrency, theory of chaos, theory of self-organized criticality, 

fractal analysis. 

 

Изложение основного материала исследования. Необходимым условием 

интеграции экономического сообщества является создание и развитие методов и 

подходов анализа его эволюции в целом. Понимание и анализ рынка криптовалют – 

необходимые элементы развития мировой экономики, позволяющий эффективно 

находить решения экономических и социальных проблем в рамках актуальных 

экономико-математических методов исследования, современных моделей и 

показателей анализа эффективности отдельных элементов.  

В настоящее время экономическая сфера остро нуждается в четких 

теоретических и практически значимых разработках, содержащих системное, 

целостное рассмотрение проблем анализа динамики, стратегии развития и 

моделирования экономики, определяющие пути ее развития и формирования 

организационно-управленческих решений. 

Необходима определенная система методов и моделей, способная позволить 

определить риски, возможности, а также наиболее эффективные управляющие 
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воздействия на стадии развития виртуальной реальности; на основе использования 

возможностей компьютерных систем и систем, состоящих из взаимодействующих 

искусственных сущностей – криптовалют. 

Стремительный рост денежных рынков и развитие IT-технологий оказали 

влияние на экономические формы взаимодействия между людьми, появление 

дополнительных институтов, финансовых инструментов и новых форм таких 

взаимоотношений. Одной из таких форм являются электронные деньги. Ключевым 

вопросом для более глубокого понимания роли криптовалюты является определение 

ее экономической природы. Всякое экономическое явление представляет собой 

проекцию системы отношений между людьми по производству, необходимо выявить, 

какие экономические отношения теоретически отображает новая цифровая валюта и 

можно ли ее считать полноценными деньгами. 

В экономике криптовалюта является инновационной разработкой, появление 

которой стало возможно благодаря развитию глобальных технологий 

высокоскоростной передачи информации, когда сеть Интернет разрослась до 

огромных масштабов, а децентрализованные сети получили большую популярность.  

Исследование и анализ динамики рынка криптовалют и разработка 

программного комплекса, которые позволят реализовать такие модели должны 

повысить точность прогнозов динамики рынка, а также оказать существенный 

экономический эффект при решении приоритетных социально-экономических задач. 

Классические подходы к анализу рисков – фундаментальный и технический, 

весьма критичны и имеют ряд недостатков и в целом, и в отношении друг с друга. 

Рынки криптовалют полны хаоса. При этом, тот факт, что события на рынке, в какой-

то степени, случайны, а ситуация меняется кардинально и за краткие временные 

периоды, еще не значит, что от изменений цены криптовалюты можно получить 

прибыль. 

Теория хаоса описывает поведение некоторых нелинейных динамических 

систем, подверженных при определѐнных условиях явлению, известному как хаос, а 

именно – как более высокую степень порядка, объектами являются фракталы. 

Фрактальный анализ рынка криптовалют может помочь прогнозировать рост или 

падение цен, ценообразование и движение рынка не будет абсолютно 

непредсказуемым. 

Рассматривая рынок криптовалют как хаотическую саморегулирующуюся 

структуру можно провести анализ физических «сложных систем» или фрактальный 

анализ с целью выявления возможности прогнозирования будущего движения рынка. 

Применение ранг-размерного подхода анализа позволяет значительно 

увеличить точность имитационных моделей финансовых рынков. Исследование и 

анализ динамики рынков и разработка программного комплекса, который позволит 

реализовать такие модели должны повысить точность прогнозов динамики рынков, а 

также оказать существенный экономический эффект при решении приоритетных 

социально-экономических задач. 

В теории самоорганизации предполагается, элементы, из которых под 
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действием внешних сил может возникнуть диссипативная структура, способная к 

самоорганизации. Данная теория позволяет описывать весьма широкий класс 

естественных динамических процессов, протекающих в таких больших и сложных 

системах, как, например, земная кора, солнечная корона, экономическая и 

политическая подсистема социума и т. д. Теория самоорганизованной критичности 

наиболее адекватно позволяет описывать разнообразные спонтанные критические 

явления, такие как: землетрясения, лесные пожары, иные стихийные бедствия, 

социальные конфликты, обвалы и кризисы на рынках акций, денежных платежных 

средств, развитие финансовых рынков, как централизованных, так и 

нецентрализованных, в том числе фондового и валютного рынков, банков, страховых 

и инвестиционных институтов и т.д. 

Применимость понятийного аппарата теории самоорганизованной критичности 

к динамике валютных курсов открывает новые перспективы для анализа и прогноза 

валютных потрясений на валютных рынках, а также описания их критического и 

некритического поведения. Данный подход является относительно новым для данной 

области. 

Комплексный анализ подходов к построению концептуальных и 

математических моделей краткосрочного прогнозирования поведения рынка 

криптовалют путем последовательного движения изолированного временного ряда, 

причиной которого является главным образом массовое поведение на валютном 

рынке при совершении операций с валютами, позволит предвидеть наиболее 

вероятные направления изменений экономики и общества, связанные с развитием 

«цифрового мира», что в свою очередь позволит: 

1. Выделить основные виды существующих криптовалют, выявить 

преимущества и недостатки перед бумажными и электронными деньгами, выявить 

основные тенденции развития различных криптовалют.  

2. Выяснить применимость для краткосрочного прогнозирования валютных 

курсов каких-либо статистических методов, назначение которых – описывать 

повторяющиеся события или ситуации, характеризующиеся относительно 

устойчивыми связями, прогнозировать развитие экономики в период влияния 

развивающегося цифрового мира, на основе которых можно будет выстраивать 

эффективные стратегии. Новизна состоит в использовании методов новой 

математики, в частности методов и моделей теории хаоса, самоорганизованной 

критичности и рефлексивного управления, которые открывают новые возможности в 

прогнозировании.  

3. Если статистические методы применимы для решения поставленной задачи, 

то установить их наиболее перспективный класс, указать характерные особенности 

этих методов, особое внимание уделить простейшим из них; предложить методы 

исследования таких систем. Новизна состоит в нетрадиционном подходе к 

исследованию, выявлении подходов к их инжинирингу.  

4. Отразить практические результаты прогнозирования динамики рынков 

криптовалют, построить конкретные модели, отражающие ключевые моменты 
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функционирования и развития систем рынка криптовалют; получение указанных 

результатов может дать важные представления об управлении экономическими 

системами, об использовании «мягкой силы» и противодействии ей, о позитивных и 

негативных аспектах рыночной самоорганизации; изучить перспективы возможного 

дальнейшего развития исследований и их практического применения. 

В настоящее время уже некоторые страны одобрили криптовалюты. Есть как 

явное одобрения со стороны нескольких штатов США, а также и со стороны Новой 

Зеландии, Германии, Сингапура, Нидерландов, Австралии, а так и серьезные 

ограничения, которые могут со временем перейти в запретные меры, это страны 

такие, как Украина, Россия, Китай и Индонезия. Многие же государства решили 

понаблюдать за линией развития биткоин – Канада и Швейцария, страны Юго-

Восточной Азии и большинство стран Евросоюза, Великобритания и Япония, а также 

федеральное правительство США.  

Таким образом, за криптовалютами, в частности за биткоином, благополучное 

будущее. Не смотря малодоступность и неизвестность, интенсивно развивается рынок 

криптовалют, что приведет к улучшению жизни во всем мире, а также к 

усовершенствованию экономики в целом. 
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ENTREPRENEURSHIPIN RURAL AREAS 

 

Аннотация. В работе рассмотрены льготы и преференции, используемые в 

Республике Беларусь субъектами малого и среднего предпринимательства, которые 

осуществляют деятельность в сельской местности. Помимо этого, в статье 

указываются особенности условий предоставления данных льгот, их подробная 

классификация, а также выявлены проблемы и определены перспективы развития 

белорусского малого предпринимательства в сельских населенных пунктах. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, льготы и преференции, 

сельская местность, предпринимательские инновации, льготируемая деятельность 

 

Abstract. This work presents the benefits and preferences used in the Republic of 

Belarus by small and medium-sized entrepreneurships operating in rural areas. In addition, 

the article specifies the features of the conditions of providing these benefits, their detailed 

classification, as well as identifying problems and prospects for the development of 

Belarusian small entrepreneurship in rural areas. 

Keywords: small entrepreneurship, benefits and preferences, rural areas, 

entrepreneurial innovations, preferential activities 

 

Изложение основного материала исследования. Развитие малого и среднего 

бизнеса в Беларуси входит в число приоритетных задач. В стране многое сделано для 

совершенствования делового климата и улучшения условий ведения бизнеса, в том 

числе и в сельской местности. Актуальность темы обосновывается низкой 

заинтересованностью предпринимательского сектора в развитии бизнеса в сельской 

местности и необходимостью введения государственных мер, содействующих 

равномерному распределению субъектов хозяйствования по всей Беларуси. 

Таким образом, в данной статье будет подробно рассмотрено, на какие же 

именно «бонусы» могут претендовать белорусские предприниматели, открывая свой 

малый бизнес на территории малых городских поселений, а также какое количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже успело воспользоваться 
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данными привилегиями. 

В рамках нормативно-правовой базы с 22 сентября 2017 года в Республике 

Беларусь действует Указ Президента №345 «О развитии торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания», предусматривающий различные льготы и 

преференции субъектам малого предпринимательства, которые осуществляют на 

территории сельской местности розничную торговлю в торговых объектах, на 

торговых местах на рынках, на ярмарках, общественное питание в объектах 

общественного питания, оказание бытовых услуг. Условия для применения льгот 

согласно Указа Президента №345 «О развитии торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания» следующие: 

Под территорией сельской местности понимается – территория Республики 

Беларусь, за исключением территории поселков городского типа и городов со 

среднегодовой численностью населения свыше 2 тыс. человек. 

Под территорией малых городских поселений понимается – территория 

поселков городского типа и городов со среднегодовой численностью населения не 

менее 2 тыс. и не более 10 тыс. человек. 

Юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные 

предприниматели (ИП) могут осуществлять на территории сельской местности 

розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынке, на 

ярмарках; общественное питание в объектах общественного питания; оказание 

бытовых услуг. ИП и микроорганизации – организации со средней численностью 

работников не более 15 человек могут осуществлять на территории малых городских 

поселений общественное питание в объектах общественного питания; оказание 

бытовых услуг [3].  

Налоговые льготы, освобождение от некоторых обязанностей и большая 

свобода в осуществлении предпринимательской деятельности согласно Указа 

определены в рамках 2018-2022 года. В частности, к ним относятся:  

 освобождение от НДС в части оборотов от реализации товаров (работ, услуг), 

возникающих от льготируемой деятельности; 

 уплата налога на прибыль по ставке 6% в части прибыли от реализации 

товаров (работ, услуг), полученной от льготируемой деятельности; 

 для ИП плательщиков подоходного налога ставка 6% от доходов, полученных 

от льготируемой деятельности и уменьшенных на сумму налоговых вычетов; 

 ставка единого налога для ИП – плательщиков этого налога составляет 

1 базовую величину (БВ) в месяц. Размер БВ берется на дату представления 

налоговой декларации в налоговый орган [4]. 

Для пользования льготами необходимо вести раздельный учет оборотов по 

реализации товаров (работ, услуг) на указанной территории, а для применения 

льготной ставки по налогу на прибыль и подоходному налогу также необходим 

раздельный учет затрат (расходов) по производству и (или) реализации товаров 

(работ, услуг). 

Кроме того, в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 освобождаются от налога на 
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недвижимость расположенные в сельской местности капитальные строения, которые 

являются или их части являются торговыми объектами, объектами общепита, 

объектами бытового обслуживания; расположенные на территории малых городских 

поселений капитальные строения, которые являются или их части являются 

объектами общественного питания и бытового обслуживания. Земельные участки, 

находящиеся под этими капстроениями, освобождаются от земельного налога, 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и иное. 

Немаловажным фактором для развития малого и среднего 

предпринимательства в регионах стал Декрет Президента Республики Беларусь от 

7 июля 2012 г. №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 

территории средних, малых городских поселений, сельской местности». 

Для получения льгот по Декрету №6 необходимо выполнение ряда условий, а 

именно: 

 прописка в сельской местности; 

 производство товаров или оказание услуги «на селе»; 

 собственное сертифицированное производство. 

Льготный режим налогообложения не применяется, если организация 

появилась после 01.08.2016 года как результат реорганизации или в результате 

присоединения другого юридического лица. А также если плательщик: 

 уплачивает единый налог или применяет УСН; 

 оказывает услуги в сфере агроэкотуризма и уплачивает сбор за 

осуществление данной деятельности [4]. 

Некоторые виды льгот согласно Декрету №6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности» представлены на рисунке 1. 

Кроме вышеобозначенных льгот в Республике Беларусь также узаконены 

следующие виды поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси: 

 субсидии на открытие бизнеса в РБ от центра занятости населения; 

 льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси; 

 субсидии на создание рабочих мест от Государственного ФСЗН; 

 гранты на развитие бизнеса от инновационного фонда облисполкома и 

иное [1]. 

Таким образом, благодаря предпринимаемым мерам, только за 5 лет число 

субъектов хозяйствования (включая индивидуальных предпринимателей) на 

территории сельской местности, а также малых и средних городов выросло более чем 

на 39 процентов. На территориях крупных городов за тот же период рост составил 

чуть более 1 процента. Это подтверждает необходимость и целесообразность 

принятия специальных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства с 

учетом специфики регионов. 

По сравнению с 2016 г. количество субъектов увеличилось на 10,8%, а 

объектов бытового обслуживания – на 5,3%. В целом в 2017 году в республике было 
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открыто около 3,7 тыс. новых объектов, в том числе в районных центрах – 1270, в 

сельской местности – 326 объектов. За пять месяцев текущего года открыто 

911 новых объектов бытового обслуживания, из которых 395 объектов (43% от всех 

открытых) – в районных центрах и сельской местности. Больше всего объектов в 

сельской местности открыто в Гродненской и Минской областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Некоторые виды льгот согласно Декрету №6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории 

средних, малых городских поселений, сельской местности» 

 

По данным Реестра бытовых услуг Республики Беларусь по состоянию на 

1 января 2018 г. бытовые услуги в стране оказывали 33,7 тыс. субъектов 

хозяйствования (из которых 33% – юридические лица, 67% – индивидуальные 

предприниматели) более чем в 27,4 тыс. объектах. По сравнению с 2016 г. количество 

субъектов увеличилось на 10,8%, а объектов бытового обслуживания – на 5,3%. 

Рис. 2. Соотношение видов субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги 

по состоянию на 1 января 2018 года 
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По данным облисполкомов в рамках реализации Указа №345 в перечень 

населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, на которые 

распространяются установленные Указом льготы и преференции, включено 

15 238 сельских населенных пунктов и 66 малых городских поселений. 

Рис. 3. Наиболее широко распространѐнные отрасли предпринимательства в сельской 

местности, % 

 

В 2017 г. были скорректированы социальные стандарты в сфере бытового 

обслуживания. Нормативом государственного социального стандарта установлена 

100%-ная обеспеченность населения в сельской местности основными видами 

бытовых услуг (11 видов). Формы бытового обслуживания (стационарное, выездное 

обслуживание по графику либо по заявке) в разрезе видов услуг для каждого 

населенного пункта в регионе определены решениями районных исполнительных 

комитетов. 

Гарантированные социальным стандартом основные виды бытовых услуг 

населению в районных центрах и сельских населенных пунктах оказывают 

112 многопрофильных организаций через 1638 объектов. 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что развитие малого и 

среднего предпринимательства в сельской местности улучшается, благоприятный 

налоговый климат и государственная поддержка, способствуют этому. Но до сих пор 

существуют несколько барьеров стоящих на пути дальнейшего эффективного 

развития бизнеса, которые необходимо преодолеть. К ним можно отнести: 

1. Трудности с поставщиками и покупателями.  

Для малых предприятий, прежде всего в производственной сфере, трудно найти 

надежных поставщиков комплектующих изделий нужного качества и по приемлемой 

цене. Малым предприятиям, в отличие от более крупных, реже предоставляется 

кредит поставщика. К тому же для малых предприятий Беларуси часто трудно 

достижимы два важных покупателя и поставщика: иностранные и белорусские 
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государственные организации. 

Для решения данной проблемы возможно предложение по реализации 

продукции, произведенной в сельской местности в организации или учреждения 

образования, здравоохранения находящихся в этой же этой местности, что снизит 

затраты на транспортировку данной продукции. 

2. Недостаток предпринимательских инноваций.  

Предпринимателям иногда не хватает некоторых специальных знаний, 

например, по стандартизации или по патентному законодательству. Поскольку в 

прошлом предприниматели накапливали свой опыт преимущественно в замкнутых 

производственных «нишах», у них часто недостаточно и просто умения 

разрабатывать на базе новых идей конкретные проекты и воплощать их в жизнь. 

Ощущается дефицит знаний в области дизайна новых товаров и поиска партнеров, 

особенно среди научных и конструкторских разработчиков новой продукции. 

В данной ситуации возможно следующее предложение по решению проблемы: 

можно проводить специальные семинары по маркетингу, инновационному развитию, 

или другим направлениям для предпринимателей, работающих в сельской местности. 

Возможно проведение различных конференций, где данные работники будут 

получать новые знания для развития своего бизнеса. 

3. Нехватка специалистов.  

Сами руководители-предприниматели в большинстве своем с высшим 

образованием, как правило, техническим или экономическим. Однако среди наемных 

работников наблюдается довольно большая текучесть кадров. Многие работают с 

членами своих семей, друзей или бывшими коллегами по работе. Такая кадровая 

политика препятствует росту малых предприятий. 

Чтобы устранить данную проблему необходимо привлечь в сельскую 

местность молодых специалистов. Это возможно осуществить за счѐт материального 

стимулирования молодых специалистов, работающим «на селе», а также 

предоставление им комфортабельного жилья в сельской местности. 

Уровень развития малого предпринимательства в регионах во многом зависит 

от таких факторов, как выгодное географическое положение, уровень доходов 

населения, наличие развитой инфраструктуры, отношение со стороны местных 

властей. 

Важно отметить, что не все трудности имеют место в каждом конкретном 

случае. Проблемы малого бизнеса в разных городах и регионах различны, поэтому 

предпочтителен региональный подход к оказанию поддержки малым предприятиям. 

Таким образом, несмотря на некоторые негативные стороны, развитие малого 

бизнеса Беларуси представляет сегодня перспективный развивающийся сектор, 

постепенно увеличивающий свою роль и значение в обеспеченности общего 

экономического роста и благосостояния страны. 
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

STATISTICAL METHODS IN THE INVESTIGATION OF THE ACTIVITY OF 

ENTERPRISES OF THE HOSRITALITY MANAGEMENT BUSINESSES 

 

Анотація. У сучасних умовах господарювання готельна справа стає все більш 

розповсюдженою. Готельне господарство є однією з важливих складових сфери 

послуг в Україні і ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально-

економічного розвитку країни та окремих її регіонів. В статті проведено дослідження 

діяльності підприємств готельного господарства за допомогою статистичних методів. 

Висвітлено важливість використання статистичних показників для розробки 

висновків про успішну діяльність певного підприємства. 

Ключові слова: готельне господарство, підприємства готельного господарства, 

статистичні показники, статистичні методи, готель. 

 

Abstract. In today’s business environment, the business is becoming more 

widespread. The hotel economy is one of the important components of the service sector in 

Ukraine and its effective functioning contributes to the revitalization of the socio-economic 
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development of the country and its individual regions. The article deals with the research of 

the enterprises of the hotel industry using statistical methods. It also deals with the 

importance of using statistical indicators for the elaboration of conclusions about the 

successful activity of a certain enterprise. 

Keywords: hospitality, hospitality management businesses, statistical methods, 

statistical indicators, hotel. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення належного рівня готельного господарства 

є необхідною умовою сталого соціально-економічного розвитку будь-якої держави, 

оскільки від цього залежить потенціал регіонів та рейтинг України у світовому 

співтоваристві. В умовах економічного розвитку нашої країни, готельне господарство 

стає одним з дієвих засобів формування ринкового механізму, надходження значних 

прибутків до держави, створення нових робочих місць, підтримки регіонів. Так, у 

2017 р. на території України функціонувало вже 1867 підприємства готельного 

господарства, в тому числі 1560 готелів, 98 мотелів, 28 готельно-офісних центрів, 

86 кемпінгів, 95 молодіжних баз та гірських притулків, 785 гуртожитків для 

приїжджих тощо. 

У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі 

відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз 

сучасного стану, окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні 

також для сфери готельно-ресторанного бізнесу, яка спрямована на отримання 

прибутку через надання різноманітних послуг у вигляді житла, харчування, 

транспортного та іншого сервісу задля ведення успішного бізнесу. 

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні особливо актуальний, 

оскільки саме завдяки даній галузі Україна може поліпшити соціально-економічну 

ситуацію.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами вивчення стану та 

перспектив використання статистичних методів в дослідженні розвитку готельного 

господарства в Україні займаються багато вітчизняних та зарубіжних учених: 

С. Галасюк [1], Р. Кожухівська [7], Н. Кузнєцова [5] та ін. Ці вчені сприяли й 

сприяють розвиненню науково-дослідницьких компонентів статистичного мислення 

та розумінню основних методів кількісного аналізу соціально-економічних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кількісна оцінка стану та розвитку 

готельного господарства України неможлива без використання статистичних 

показників. Під час дослідження проявів масових явищ і процесів, їх змін у часі, 

зв’язків та закономірностей, що виникають на їх основі, статистика дає їм науково 

обґрунтоване кількісне відображення, визначає їх економічний зміст. 

Система статистичних показників діяльності підприємств готельного 

господарства включає такі групи показників, як загальноекономічні, фінансові, 

показники якості обслуговування, показники забезпеченості послугами готельних 

підприємств у регіоні та інтегровані показники інвестиційної привабливості, – які є 

абсолютними, відносними і середніми величинами. 
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В процесі збору, обробки та аналізу статистичної інформації, яка характеризує 

діяльність підприємств готельного господарства необхідно використовувати такі 

статистичні методи, як статистичне спостереження, метод групування, табличний та 

графічний методи, індексний метод, методи обробки динамічних рядів та 

вимірювання зв’язку між явищами тощо. 

Метод групування використовують для розподілу одиниць статистичної 

сукупності на однорідні групи за істотними для них ознаками і на їх основі 

проводиться аналіз структури сукупності та вивчаються взаємозв’язки між явищами. 

Розглянемо групування готельних підприємств за місткістю (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 

Групування готельних підприємств за місткістю 

 
 

Отже, якщо систематизувати усі типи готельних підприємств в світі, то на 

сьогодні їх можна розрізнити за типом, кількістю номерів, кількістю місць, а також 

рівнем комфорту, місткістю, поверховістю, місцем розташування, забезпеченістю 

харчуванням, тривалістю проживання в них, тривалістю функціонування протягом 

року, рівнями цін, кількістю номерів, житловою площею та іншими ознаками. 

При проведенні дослідження розвитку готельного господарства широко 

використовується індексний метод, вивчаються зміни доходів, витрат, чисельності 

працюючих, коштів на оплату праці в часі. На основі системи індексів середніх 

величин вивчаються структурні зрушення. Використовуючи індекс середнього рівня 

якісного показника структурних зрушень можна визначити зміни середнього доходу 

від експлуатації, середньої заробітної плати, середньої площі номерів тощо. Саме за 

його допомогою аналізують мультиплікативні моделі і роблять висновки щодо 

абсолютного та відносного впливу різноманітних чинників на зміну залежного 

фактору. Так, для виявлення резервів збільшення виручки від реалізації послуг за 

допомогою індексного аналізу можна обчислити вплив на виручку двох факторів: 
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середньої ціни за один людино-день та загальної кількості ночівель. 

Використовуючи моделі регресійного аналізу можна виявити залежність 

доходу від експлуатації готельного підприємства у розрахунку на одну людино-добу 

від середньої місткості одного номеру, залежність доходу у розрахунку на одне 

койко-місце від витрат, та інше [6]. 

На наш погляд, важливу роль при проведенні аналізу діяльності підприємств 

готельного господарства відіграють методи вимірювання зв’язку, зокрема, 

проведення кореляційно-регресійного аналізу та застосування непараметричних 

методів визначення взаємозв’язків. Саме такі методи надають можливість аналізувати 

інвестиційну привабливість готельного господарства регіону та інвестиційну 

привабливість регіону взагалі. Використовуючи результати дослідження Інституту 

Реформ, ми побачили, що Коефіцієнт рангової кореляції, розрахований за формулою 

Спірмена (0,79), свідчить про тісний зв’язок між інвестиційною привабливістю 

готельного господарства регіону та регіону в цілому. 

«В даний час світове готельне господарство нараховує близько 350 тис. 

комфортабельних готелів, що мають більш, ніж 14 млн. номерів (26 млн. місць), – 

вказують Л.В. Овчаренко та А.В. Овчаренко. При цьому кількість номерів за останні 

20 років щорічно в середньому збільшується на 3-4%, що свідчить про значну 

динаміку зростання засобів розміщення туристів». За 2017 р. готельне господарство 

України нараховувало 2 644 готелі та аналогічних засобів розміщення, з яких готелі 

складали 1 523 одиниці (57,6%). Номерний фонд готельного господарства за 2017 р. 

складав 69 237 номерів, житлова площа якого нараховувала 1 604,8 тис. кв. м, де було 

розташовано 135 518 місць, в яких було розміщено 3 814 201 особа та отримано 

доходу від надання готельних послуг на 3 404 439 тис. грн. [3]. 

Проаналізувавши інформацію, ми можемо стверджувати, що протягом останніх 

років не відбувається укрупнення готелів та аналогічних засобів розміщення. Це 

пов’язано з економіко-політичною та фінансовою нестабільністю країни. 

Підприємства готельного господарства функціонують здебільшого в курортних зонах, 

або бізнес-регіонах України.  

Суттєву конкуренцію підприємствам готельного господарства, у т. ч. великим 

готелям, створюють фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які 

переважно утримують невеличкі готелі та є власниками приватних будинків і 

квартир. Вони пропонують відвідувачам повний спектр основних та додаткових 

готельних послуг при значно нижчій їхній вартості. Питома вага таких підприємств у 

2017 р. складала майже 59%. 

Проаналізувавши тенденцію розвитку готельного господарства України, можна 

відзначити, що конкурентоздатність вітчизняних підприємств готельного 

господарства з року в рік знижується порівняно з європейськими та азіатськими 

підприємствами туристичних та рекреаційних зон. Це спричинено рядом факторів, 

зокрема політичного та економічного характеру, та вимагає адаптації існуючих 

управлінських механізмів діяльності таких підприємств, з одного боку, до потреб 

ринку послуг з тимчасового розміщування та харчування серед населення України та 
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зарубіжних туристів, з іншого, підвищення ефективності господарської діяльності 

самих підприємств як самостійних господарських одиниць. Для прогнозу розвитку 

підприємств готельного господарства використано метод екстраполяції [3]. 

За даними Colliers International заповнюваність готелів в Києві на 2018 р. 

перебувала на рівні 40%, що вважається дуже низьким показником. Ситуація на 

ринку залишається досить складною, а кількість гостей не росте такими темпами, як 

передбачалося. Готелі змушені знижувати вартість своїх номерів. Так в порівнянні з 

2017 роком, вартість номерів у 5-ти зіркових готелях впала на 16%, а в 4-х зіркових на 

6,7%. Інвестиційна привабливість даного сегмента практично нульова, і це добре 

видно, по тому як недобудовані готелі міжнародних і національних операторів 

переносять терміни свого відкриття вже не перший рік. Відчувається гостра нестача 

якісних бюджетних готелів, якими користуються в основному внутрішні туристи. 

Внутрішні туристи, які відпочивали до кризи за кордоном, в зв’язку з обвалом гривні 

і зменшенням доходів, все частіше подорожують усередині країни. Але тут перевага 

надається маленьким комфортним та якісним готелям або заміським комплексам. 

Що стосується нашого міста, протягом 2017 року, перш за все, попит на 

розміщення в готелях Вінниці поступово зріс на 34% більше аналогічного показника 

минулого року завдяки стабілізації економічної та політичної ситуації в країні. Це 

було підґрунтям для відродження ділової активності в місті, що є фундаментальним 

драйвером попиту на розміщення в готелях Вінниці [4]. 

Висновки. Отже, використання різноманітних статистичних методів під час 

дослідження діяльності підприємств готельного господарства є необхідним для 

повноцінного аналізу цієї галузі. Оскільки саме такі методи надають можливість 

вирішити низку складних завдань функціонування готельного господарства на мікро-, 

мезо- та макро-рівнях, серед яких знаходиться і завдання щодо прийняття 

інвесторами ефективних інвестиційних рішень. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

THE CHOICE OF THE TAXATION SYSTEM FOR IT ENTREPRENEURS 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы выбора системы 

налогообложения для ИТ-предпринимателей. Выявлена и обоснована необходимость 

поэтапного алгоритма прогнозирования и использования конкретной системы в 

зависимости от различных факторов. На основе проведенного исследования 

предлагается выбор оптимальной системы налогообложения для ИТ-предпринимателя 

на основе проведенного сравнения и прогноза.  

Ключевые слова: налогообложение, ИТ-предприниматель, упрощенная система 

налогообложения, общая система налогообложения, единый налог. 

 

Abstract. This article discusses the problem of choosing a tax system for 

IT entrepreneurs. The necessity of a phased prediction algorithm and the use of a particular 

system depending on various factors is identified and justified. On the basis of the study, it is 

proposed to select the optimal tax system for an IT entrepreneur on the basis of the comparison 

and forecast. 

Keywords: taxation, IT entrepreneur, simplified taxation system, general taxation 

system, single tax. 

 

Изложение основного материала исследования. Большое значение для 

развития экономики и стимулирования деловой активности Республики Беларусь 

имеет предпринимательство в сфере ИT-технологий. Актуальность выбора данной 

темы заключается в специфике данной сферы деятельности, которая является 

необходимым сектором экономики Республики Беларусь и обеспечивает 

экономический рост путем создания новых рабочих мест, формирования доходов 

государства, насыщения товарного рынка, а также удовлетворения различных 

потребностей граждан в ИТ-сфере.  

Целью данной статьи является выбор оптимальной системы налогообложения 

для ИТ-предпринимателей через рассмотрение условий применения, преимуществ и 

недостатков каждой из них. 

ИТ-предприниматели вправе применять следующие системы налогообложения: 

единый налог, подоходный налог и упрощѐнную систему налогообложения. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

58 

Алгоритм выбора представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм действий при выборе системы налогообложения для ИТ-

предпринимателя 

 

В первую очередь, необходимо определиться с перечнем оказываемых ИТ-

услуг. ИТ-предприниматель может оказывать следующие виды услуг: компьютерное 

программирование; консультационные услуги и другие сопутствующие услуги, 

деятельность в области информационного обслуживания; ремонт, техническое 

обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования; 

обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с 

компьютерными и электронными играми. 

Далее ИТ-предпринимателю необходимо определиться с заказчиками ИT-

услуг. Если ИТ-предприниматель оказывает вышеперечисленные ИТ-услуги только 

физическим лицам для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, он обязан уплачивать единый налог. Если заказчиками услуг являются 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, то ИТ-предприниматель 

должен выбрать между подоходным налогом и упрощенной системой 

налогообложения. А если ИТ-предприниматель оказывает вышеперечисленные 

услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам одновременно, он обязан уплачивать единый налог, а также сделать выбор 

между уплатой подоходного налога и упрощенной системой налогообложения. 

На следующем этапе для выбора оптимальной системы налогообложения 

необходимо определить объѐм предполагаемой выручки. Если предполагаемая 

выручка за год не будет превышать 202700 рублей (ориентировочно 96294,5 долларов 

США по курсу на 26.11.2018), то есть 8024,5 доллара США в месяц, ИП вправе 

применять упрощенную систему налогообложения. При превышении размера 

выручки установленного лимита, ИП обязан применять общую систему 

налогообложения с уплатой подоходного налога. 

Определение перечня оказываемых ИТ-услуг

Определение заказчиков ИТ-услуг

Определение предполагаемой выручки

Определение ставки налога при УСН

Определение действий при превышении лимитов 
выручки
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Затем необходимо определиться со ставкой налога при упрощенной системе 

налогообложения. Если размер предполагаемой выручки не превышает 

установленных лимитов, то предприниматель вправе применять упрощенную систему 

налогообложения. Ставки налога при упрощенной системе налогообложения 

составляют: 5% от валовой выручки без НДС или 3% от валовой выручки с НДС. 

Для выбора оптимальной ставки налога при упрощенной системе 

налогообложения необходимо определить, доля каких заказчиков: иностранных или 

белорусских, преобладает в деятельности предпринимателя. 

Преобладание иностранных заказчиков означает, что более выгодной системой 

налогообложения является упрощенная система налогообложения с НДС. Это связано 

с тем, что при работе на иностранных заказчиков Республика Беларусь не будет 

признаваться местом реализации работ (услуг), а значит, объект налогообложения 

НДС в Республике Беларусь не возникнет [1]. 

Преобладание белорусских заказчиков приводят к выбору упрощенной 

системы налогообложения без НДС, так как предприниматель уплачивает 

исключительно 5% от выручки и у него не возникает необходимости включать в 

стоимость своих товаров, работ, услуг НДС по ставке 20%. 

Последний этап алгоритма связан с необходимостью определения действий в 

ситуации превышения лимитов валовой выручки. Рекомендуется уже в начале года 

проанализировать свои финансовые потоки и оценить возможность применения 

упрощенной системы налогообложения на протяжении года, не забывая и про 

плавающий обменный курс. Если ежемесячная валовая выручка составляет более 

8500 долларов США, индивидуальный предприниматель находится в зоне риска, и 

возможность применения упрощенной системы налогообложения необходимо 

контролировать. 

При превышении лимитов валовой выручки ИТ-предприниматель может 

выбрать один из следующих вариантов: 

 переход на общую систему налогообложения с уплатой подоходного налога. 

Преимущества данного варианта заключаются в возможности работы без НДС и в 

отсутствии дополнительных издержек в виде аренды офиса. Недостатком же 

является: ставка подоходного налога 16% от дохода (против 3% либо 5% от выручки 

при упрощенной системе налогообложения); 

 создание юридического лица в Республике Беларусь. Преимущества 

заключаются в том, что юридическое лицо – безопасный путь продолжения 

применения упрощенной системы налогообложения. Но недостаток состоит в том, 

что компания будет нести дополнительные расходы в виде аренды офиса, оплаты 

труда. 

Для анализа представлены аналитические данные за январь-сентябрь 2018 года 

по денежным поступлениям в бюджет Республики Беларусь, а также по численности 

индивидуальных предпринимателей в выборе налогового режима (рис. 2). 

Наглядно видно, что по численности индивидуальных предпринимателей 

наиболее популярный режим налогообложения – это упрощенная система 
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налогообложения, наименьшая доля присуща общей системе налогообложения. По 

поступлениям в бюджет лидирует также упрощенная система налогообложения, а на 

последнем месте – обложение единым налогом. ИТ-предприниматели среди общей 

численности индивидуальных предпринимателей занимают 23% из 60,1%, а платежи 

в бюджет от ИТ-предпринимателей – 17,9% из 47,8% [2]. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

Рис.2. Структура платежей в бюджет и численности индивидуальных 

предпринимателей по режимам налогообложения за январь-сентябрь 2018 года, в % 

 

Для практического применения необходимо произвести расчеты. Поэтому для 

сравнения возьмем упрощенную систему налогообложения без НДС с 5%-ной 

ставкой и субъекта на общей системе налогообложения (без учета НДС). Для 

выполнения расчетов нам понадобятся две формулы: 

1. УСН без НДС5%=Валовая выручка*0,05. 

2. Подоходный налог=Доход*0,16. 

Если провести сравнительный анализ, то мы получим следующие данные. 

Подоходный налог=Доход*0,16<УСН без НДС5%=Валовая выручка*0,05; 

Доход*0,16< Валовая выручка*0,05; 

Доход<Валовая выручка*0,05/0,16; 

Доход<В*0,3125. 

Проведенные расчеты показывают, что общая система налогообложения будет 

выгоднее упрощенной только тогда, когда размер доход составляет меньше, чем 

31,25% от стоимости поставляемых товаров или услуг. Учитывая тот факт, что 

доходность IT-бизнеса достаточно высока, и часто размер полученных доходов 

заметно превышает указанные 31,25%, то более выгодной можно считать 

упрощенную систему налогообложения без НДС. 

Изучив теоретические данные можно выделить следующие преимущества и 

недостатки каждой из системы налогообложения для индивидуальных 
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предпринимателей, которые представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Преимущества и недостатки систем налогообложения для ИП 

 Единый налог УСН Подоходный налог 

Преимущества 

Небольшая твѐрдая сумма 

налога в месяц, не 

зависящая от полученного 

дохода. 

Небольшая ставка налога, 

уплачиваемая с выручки. 

Возможность уплаты всего 

3% от выручки и 

применения УСН с НДС 

при работе с иностранными 

заказчиками. 

Налог уплачивается с 

дохода, а не с выручки, как 

при УСН. 

Недостатки 

Применяется только при 

оказании определѐнного 

перечня услуг 

исключительно ФЛ. 

Невозможность 

применения при оказании 

услуг ЮЛ и ИП. 

Установлен небольшой 

лимит выручки, при 

достижении которого 

запрещено применение 

УСН. 

Ввиду отсутствия у ИT-ИП 

больших расходов при 

оказании услуг выручка и 

доходы отличаются 

незначительно, т. е. 

применение УСН 

становится выгоднее. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Резюмируя, поставленная цель достигнута, а именно выбор оптимальной 

системы налогообложения для ИТ-предпринимателей сводится к упрощенной 

системе налогообложения без уплаты НДС. Данный вывод сделан на основе: 

1. Изучения теоретических данных на основе построения алгоритма выбора и 

выделения преимуществ и недостатков каждой из системы налогообложения. 

2. Аналитических данных, согласно которым популярным режимом 

налогообложения является упрощенная система налогообложения, и она занимает 

23% по численности ИТ-индивидуальных предпринимателей, а платежи в бюджет от 

ИТ-предпринимателей составляют 17,9%. 

3. Сравнительного анализа через проведенные расчеты, которые показывают, 

что в связи с превышением размера полученных доходов в ИТ-сфере над 

рассчитанным показателем 31,25% от стоимости поставляемых товаров или услуг, 

более выгодной можно считать упрощенную систему налогообложения без НДС. 
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ФОРМУВАННЯ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО КЛАСТЕРУ В УКРАЇНІ 

 

FORMING AUTOMOTIVE BUILDING CLUSTER IN UKRAINE 

 

Анотація. У статті досліджено передумови і перспективи формування 

автомобілебудівного кластеру в Україні. Охарактеризовано основні стратегічні кроки 

щодо розвитку автомобілебудівної галузі промисловості на основі формування 

кластерів в сучасній глобальній економіці. 

Ключові слова: кластер, машинобудування, автомобілебудування, інноваційні 

бізнес-процеси, ланцюг доданої вартості. 

 

Abstract. The article explores the preconditions and prospects of forming a car-

building cluster in Ukraine. The main strategic steps for the development of the automotive 

industry industry based on the formation of clusters in the modern global economy are 

described. 

Keywords: cluster, machine building, automotive, innovation business processes, 

value chain. 

 

Постановка проблеми. За умов глобалізації економіки для цілей забезпечення 

пропозиції споживачам товарів та послуг за прийнятними цінами, розміщення 

виробничих потужностей в різних країнах світу здійснюється за критерієм вибору 

низьких витрат виробництва. Це спостерігається і в Україні, від продукції легкої 

промисловості до побутової електроніки, автозапчастин і товарів повсякденного 

попиту. Виробничі ланцюги створення доданої вартості та поставок розширюються та 

еволюціонують у своєму розвитку, клієнти та споживачі стають все більш 

вимогливими до якості товарів та послуг при наявності низької ціни. Зміни у світовій 

економіці ведуть до змін в управлінських рішеннях, що стосуються виробництва, 

споживання та збуту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання розвитку 

кластерної моделі об’єднання підприємств розкриваються у працях таких науковців 

як М.Е. Портер, М.П. Войнаренко, Н.А. Асаул, В.М. Геєць, С.І. Соколенко, 

Л.А. Богатчик, І.Й. Гладій та інших. Незважаючи на значущість проведених 

досліджень, проблема виявлення передумов виникнення та перспектив формування 

кластерів в автомобілебудівній галузі промисловості залишається недостатньо 

вивченою та потребує додаткових досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження передумов 

формування інноваційного кластеру в автомобілебудівній галузі машинобудування на 

основі гібридних мережевих бізнес-структур. Для досягнення мети нами була 

поставлена низка завдань: охарактеризувати умови формування автомобілебудівного 
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кластеру; визначити вхідні умови його структури, стратегічні напрями розвитку та 

конкурентне середовище; ідентифікувати проміжні та допоміжні галузі при формуванні 

кластерного утворення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Лідерами виробництва 

автомобілебудівної галузі України є Корпорація «УкрАвто», ПрАТ «Єврокар» 

(входить до групи компаній Атолл Холдінг) та Корпорація «Богдан». Найбільшим 

автовиробником, дистриб’ютором та постачальником сервісних послуг в Україні є 

Корпорація «УкрАвто», із повним циклом виробництва. Підприємство є головним 

експортером автомобілів у країни СНД та дальнього зарубіжжя. Корпорація 

«Богдан», у свою чергу є найсучаснішим підприємством із повномасштабним 

виробництвом легкових автомобілів із потенціальною потужності 120-150 тис. 

автомобілів на рік.  

Проте найкращу платформу для створення автомобілебудівного кластеру в 

Україні має компанія ПрАТ «Єврокар» із потенційними виробничими потужностями 

заводу 80 тис. автомобілів на рік (крупновузлове «SKD» складання – 30 тис. авто, і 

дрібновузлове «CKD» складання – 50 тис. авто на рік). У 2015 році частка компанії в 

загальному обсязі автомобілебудування України склала 36% [4]. Компанія «Єврокар» 

має великий потенціал для подальшого розширення своїх виробничих потужностей, 

так як має залізничний термінал, через який є можливість виконувати 

транспортування до країн ЄС і СНД. Завод розташований поряд із індустріальним 

парком «Соломоново» на межі кордону із Словаччиною та Угорщиною, які успішно 

використовують кластерну модель розвитку автомобілебудівної галузі промисловості.  

Перший в Україні індустріальний парк «Соломоново» оснащений 

високотехнологічним майданчиком автомобільної промисловості. Керуюча компанія 

«Сезпарксервіс» (входить до групи компаній «Атолл Холдінг»). Індустріальний 

парк (ІП) «Соломоново» має державну реєстрацію та ряд преференцій та державних 

гарантій, закріплених на законодавчому рівні, що посилює його інвестиційну 

привабливість. 

Переваги роботи на Закарпатті оцінили такі відомі корпорації, як Skoda, Jabil, 

Flex, Yazaki Corporation, Forschner, Groclin Group та інші [7]. 

Результати розвитку автомобілебудування останніх років дозволяють 

розглядати Ужгородський район Закарпатської області України в якості 

потенціального першого кластера в легковій автомобільній промисловості. Згідно 

плану розвитку індустріальний парк «Соломоново» та завод «Єврокар» є основою 

автомобільного кластеру Західної частини України. Слід зазначити, що для цілей 

перетворення України в привабливий ринок для іноземних інвестицій, вкрай 

важливим є стратегічний розвиток по вектору формування кластерних структур. 

Особливо, коли мова йде про формування кластерів навколо ключових галузей, до 

числа яких відноситься автомобілебудування як галузь машинобудування. 

Наразі в Україні практично сформований перший автомобільний кластер в 

Західній Україні, який створює потенціал для локалізації виробництва 

автомобілебудівної галузі промисловості. Це неважко довести, так як кількість вже 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
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побудованих виробничих потужностей, плани на будівництво, поява в 

індустріальному парку виробників комплектуючих, дозволяють розглядати цей регіон 

як майбутній автомобільний кластер в Україні.  

В цілому галузь виробництва автокомпонентів активно розвивається в Україні. 

Виробництвом електропроводки для автомобільної галузі в Україні займаються такі 

підприємства як ВО «Карпати», «Точприлад», «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», 

«SEWS Україна», Sumitomo Electric Bordnetze, ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» 

тощо. Ще кілька підприємств ведуть поставки інших видів авто компонентів – 

джгутів, чохлів, акустики та інших. Українська продукція входить у ланцюг доданої 

вартості потужних автомобільних холдингів та асоціацій, та приймає участь у 

створенні таких марок автомобілів як Volkswagen, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche, 

Audi, Fiat і Nissan тощо. 

У таблиці 1 наведемо дані про кількість походження діючих підприємств на 

території України, що мають виробничі потужності і дійсні контракти з відомими 

автомобільними холдингами, згрупувавши їх за напрямом виробництва [4]. 

Таблиця 1 

Перелік основних підприємств – постачальників авто компонентів, кабельної 

продукції та комплектуючих в Україні 

Напрям виробництва Назва бренду виробника, країна походження та локалізація в Україні 

1. Електричні джгути, 

виробництво 

електрокабелів 

(wire harnesses) 

1. Yazaki ( Японія , Закарпатська 2002) 

2. Forschner (Німеччина, Закарпатська 2003) 

3. Industrie Electrik (Німеччина, Закарпатська 2006, 2013, 2018) 

4. Leoni (Німеччина, Львівська 2003, Івано-Франківська 2016) 

5. Nexans (Франція, Львівська 2008, 2011, 2017) 

6. Fujikura (Японія, Львівська 2016, Вінницька 2017, Черкаська 2018) 

7. Delphi (США, Івано-Франківська 2007, Вінницька 2017, Чернівецька) 

8. Tyco Electronics (США, Івано-Франківська 2008) 

9. Pretti (Німеччина, Хмельницька 1998, Чернівецька 2016) 

10.  Sumitomo Electric Bordnetze (Японія, Тернопільська 2007, 2016, 

Чернівецька 2013) 

11.  Kromberg and Schubert (Німеччина, Волинська 2005, 

Житомирська 2015) 

2. Електроніка 

(electronics) 

1. Jabil Circuit (США, Закарпатська, 2004) 

2. ODW Electrik (Німеччина, Львівська 2003) 

3. Flex (США, Закарпатська 2012) 

4. Kostel (Німеччина, Київська 2006) 

3. Сидіння для авто 

(seats) 

1. Groclin (Польща Закарпатська 2003, Івано-Франківська 2015) 

2. Bader Leather (Німеччина, Львівська 2009, 2016) 

3. Bader Aunde (Німеччина, Львівська 2017) 

4. Пластикові вироби 

(рlastic products) 

1. Accomplast (Німеччина, Львівська, 2007) 

2. Datwyler (Швейцарія, Житомирська, 2006) 

5. Ремонт стартерів 

(starters repairing) 
1. Bosch (Німеччина, Львівска, 2003) 

6. Системи опалення 

(heating) 
1. Gentherm (Німеччина, Закарпатська, 2005) 

Джерело: побудовано автором за даними [8] 
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Основні кроки формування та стратегія подальшого розвитку автомобільного 

кластеру в Україні, згруповано у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Стратегія ефективного розвитку автомобільного кластеру в Україні* 

Ключові чинники 

формування та успіху 

кластера 

Оцінка поточного рівня розвитку 

чинників успіху кластерів 

Можливі кроки щодо 

стимулювання ефективності 

кластерів 

Масштабне виробництво 

автомобілів 

Виробництво розширюється. 

Партнерства з світовими виробниками. 

Створення гнучких виробництв з 

мережею обслуговуючих і сервісних 

компаній через впровадження 

інноваційних бізнес-процесів. 

Наявність мережі 

постачальників 

комплектуючих 

На одне робоче місце зайнятого 

населення у автомобілебудуванні 

створюється 6 робочих місць в 

допоміжних галузях. 

Підвищення вимог по локалізації 

виробництва. 

Партнерства з світовими 

автовиробниками на умовах 

створення дочірніх підприємств. 

Наявність інноваційної 

складової щодо 

використання передових 

технологій, впровадження 

інноваційних бізнес-

процесів 

Наявність базових технологій 

(автомобільний лист, лиття чавуну, 

кольорових металів). 

Масштабні інвестиції в розвиток 

сировинної бази (комплектуючих, 

матеріалів та інструментів). 

Впровадження маркетингових 

інновацій. 

Співпраця з НДДКР 

Не мають власної бази по НДДКР. 

Низький рівень співробітництва  і 

кооперації. Брак незалежних 

дослідницьких і інжинірингових 

центрів. 

Державна підтримка пріоритетних 

НДДКР. Координація та створення 

консорціумів щодо реалізації 

проектів НДДКР. Спеціалізація на 

окремих компетенціях. Інтеграція 

українських інжинірингових центрів 

в міжнародні дослідницькі проекти. 

Транспортна 

інфраструктура 

Наявність транспортної розв’язки та 

залізничної інфраструктури. 

Наявність складських потужностей в 

регіоні. Можливість мультимодальних 

перевезень. 

Підвищення конкуренції 

логістичних компаній. Оптимізація 

тарифної бази. 

Підтримуючі (суміжні) 

галузі промисловості 

Часткова присутність підтримуючих 

(суміжних) наукомістких галузей (авіа-, 

ракето- будування, хімія та інше). 

Середній рівень міжгалузевої 

кооперації. 

Системне залучення наукомістких 

галузей. 

Гнучкість робочої сили 

Наявність власної навчальної бази 

створює умови для розвитку 

інтелектуально-кадрового потенціалу. 

Розвиненість соціальної інфраструктури 

в різних регіонах допомагає мобільності 

кваліфікованого персоналу. 

Посилення розвитку регіональної 

соціальної інфраструктури. 

Підвищення рівня життя населення 

Конкурентне бізнес 

середовище 

Низький рейтинг України за 

показниками прозорості та 

корумпованості бізнесу 

Державні заходи підтримки 

прозорості і зниження рівня 

корупції. 

Державна підтримка розвитку 

малого і середнього 

підприємництва. 

* Розроблено автором 
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Отже, передумови формування автомобільного кластера вже є, це в першу 

чергу наявність підприємств виробників комплектуючих товарів для 

автомобілебудування, і власне виробничих потужностей. Завершальним етапом 

створення кластеру має стати формування науково-дослідних підрозділів, 

орієнтованих на роботу з компаніями-виробниками автомобілів. Вже побудовані та 

функціонуючі заводи з виробництва автомобілів та комплектуючих сконцентровані 

на одній території. Крім того, розміщені та продовжують розміщуватись 

постачальники обладнання, комплектуючих і спеціалізованих послуг. Можна сказати, 

що вже сформована інфраструктура кластера. Практично всі ознаки збігаються з його 

визначенням. Для того щоб з упевненістю сказати, що в Закарпатській області 

утворився кластер автомобільної промисловості, не вистачає тільки науково – 

дослідних інститутів. Формування автомобільного кластера зарубіжної промисловості 

в Закарпатській області, з одного боку, може погіршити становище вітчизняних 

виробників автомобілів, але з іншого боку, дозволить Україні набути необхідного 

досвіду в кластеризації і прискорити процес збільшення ступеня локалізації.  

Список використаних джерел 

1. Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard 

Business Review. 1998. 621 р. 

2. Асаул А.Н. Кластерная модель организации субъектов региональных 

инвестиционностроительных комплексов. Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. 2009. №6. Т. 1. С. 7-13. 

3. Асаул А.Н., Загидуллина Г.М., Емельянов О.О., Фалтинский Р.А. Механизмы 

обеспечения инновационного развития субъектов предпринимательства. СПб., 2016. 

4. Виробництво у грудні 2015. Федерація роботодавців автомобільної галузі. 

URL: http://fra.org.ua/uk/st/statistika/proizvodstvo/virobnitstvo-u-ghrudni-2015. 

5. Войнаренко М.П., Богатчик Л.А. Використання кластерного інструментарію 

при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності 

економіки регіонів. Актуальні проблеми економіки. 2014. №8 (158). С. 171-182. 

(Scopus). SNIP=0.296. 

6. Гладій І.Й., Зварич І.Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. Монографія. 

Тернопіль, 2011. 292 с.  

7. Офіційний сайт індустріального парку «Соломоново». 

URL: http://sezparkservice.com/sps_ua/. 

8. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети. Альянсы. 

Партнерства. Кластеры: украинский контекст. К., 2002. 646 с. 

 

 

http://sezparkservice.com/sps_ua/


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

67 

Откаленко О.М., заступник директора 

з фінансово-економічних питань – головний бухгалтер, 

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; 

Майстер Л.А., к.е.н., старший викладач 

кафедри обліку та оподаткування, 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION OF THE MAIN ACTIVITIES IN 

THE MANAGEMENT SYSTEM OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF 

THE ENTERPRISE 

 

Анотація. У науковій статті досліджено нормативно-правове регулювання та 

узагальнено наукові погляди вчених щодо питань визнання, оцінки та класифікації 

основних засобів. Наведено види вартостей основних засобів, які поділено на основні 

та похідні. Здійснено порівняння економічної сутності основних засобів та їх 

визнання за національними нормативними документами та міжнародними 

стандартами ведення бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: основні засоби, оцінка, витрати, ремонт, поліпшення. 

 

Abstract. The scientific article investigates regulatory and legal regulation and 

summarizes scientific opinions of scientists regarding issues of recognition, evaluation and 

classification of fixed assets. The types of property, plant and equipment are divided into 

primary and secondary ones. Comparison of the economic essence of fixed assets and their 

recognition by national normative documents and international accounting standards. 

Keywords: fixed assets, estimation, expenses, repair, improvement. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби є невід’ємною складовою майна 

підприємства. За існуючими нормативно визначеними способами оцінювання, 

визнання, документування та відображення в обліку господарських операцій з 

основними засобами підприємств неможливо достовірно визначити показники 

фінансової звітності. Відсутність науково обґрунтованих теоретичних положень та 

методичних рекомендацій щодо обліку, аналізу та контролю основних засобів 

підприємств є однією з причин погіршення стану матеріально-технічної бази 

підприємств підприємства. Наведені аргументи зумовлюють важливість розв’язання 

проблеми обліку, аналізу та контролю основних засобів та джерел їх фінансування, 

активізації пошуку нових механізмів і методів управління відтворенням основних 

засобів та ефективності їх використання. Важливість вирішення проблем мобілізації 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

68 

сукупності технічних, організаційних та економічних заходів ефективного 

використання матеріально-технічної бази відображено в системі обліку, аналізу та 

контролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку, аналізу та контролю 

основних засобів досліджували такі провідні вітчизняні науковці, як: М.Т. Білуха, 

Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Бойко, І.О. Бланк, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.В. Жук, 

Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, 

В.В. Сопко, Т.І. Ткаченко, А.В. Янчев і інші. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження 

теоретичних положень стосовно удосконалення організації обліку основних засобів 

на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку економіки 

характеризується принциповою зміною ролі бухгалтерського обліку в соціально-

економічному середовищі діяльності підприємств. Зі звичайного елементу 

адміністративної структури господарюючих одиниць він перетворився на одну з 

найважливіших сфер економічних відносин. Такі перетворення обумовлені потребою 

у отриманні повної, достовірної та своєчасної інформації про об’єкти обліку, яка 

повинна сприяти ухваленню ефективних управлінських рішень.  

При цьому організація обліку на підприємстві залежить від багатьох чинників, 

зокрема: галузь, технологічні особливості господарської діяльності, специфіка 

виробничого процесу, нормативно-правове регулювання. З огляду на це, гостро 

постає проблема оновлення застарілих основних засобів та їх ремонту. Крім того, до 

цього часу одним із дискусійних питань залишається облік та оподаткування 

основних засобів. 

Порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, 

інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні 

матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності були 

сформовані на основі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні 

засоби» і визначені в Україні ПСБО 7 «Основні засоби». Відповідно до останнього 

нормативного документу, основними засобами визнаються матеріальні активи, які 

«підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за 

рік)» [2].  

З 01.01.2011 р. термін «основні засоби» трактувався у Податковому кодексі 

України аналогічно до П(С)БО 7 «Основні засоби», але принципи формування їх 

складу в обліку і податкових розрахунках відрізнялися. Тому з 01.04.2011 р. їх 

трактують як «матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних 

фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, 
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невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, 

вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним 

або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 

якщо він довший за рік)» [7]. 

Тому є актуальним дослідження терміну «основні засоби». Дискусійність 

полягала в тому, що то одні економісти поняття «основні фонди» й «основні засоби» 

ототожнювали [5]: «…це одна і та ж економічна категорія і виражає одну і ту ж 

величину»; інші вважали, що «…виражені в грошовій формі (балансова оцінка) 

основні фонди, називаються основними засобами» [6].  

З метою розмежування даних понять науковці використовують термін з 

економічної теорії. Так, «основні засоби» трактують «як засоби праці, що 

використовуються (експлуатуються) протягом тривалого часу, при цьому зберігають 

свою первісну фізичну (натуральну) форму і переносять свою вартість на 

виготовлений продукт частинами, протягом кількох виробничих циклів, у міру 

зносу» [5]. Це поняття є основою для термінів, які використовуються для 

бухгалтерського обліку і податкових розрахунків – термін «основні засоби», тобто 

матеріальні засоби виробництва, які мають вартість. Але один і той же об’єкт залежно 

від конкретних функцій може бути або засобом праці або предметом праці. 

Наприклад, машина або станок є об’єктами основних засобів, якщо їх 

використовують у процесі виробництва, а якщо вони знаходяться на складі 

підприємства і призначені для подальшої реалізації, то це вже елемент оборотних 

активів, а саме: «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». 

Якщо засоби праці беруть участь у створенні готової продукції, але не переносять на 

нього свою вартість, то вони не можуть бути визнані основними засобами.  

Звідси робимо висновок про те, що термін «основні фонди» з’явився задовго до 

появи терміна «основні засоби» і пов’язаний із вартісною формою виробництва. В 

економічній літературі основними засобами є всі матеріальні цінності, які 

використовуються незмінно в натурально-речовій формі, незалежно від їх участі у 

виробничому процесі. Такий підхід застосовують у бухгалтерському обліку. Утім у 

контексті Податкового кодексу України діє фіскальний підхід, коли основними 

засобами визнаються лише виробничі основні засоби. Отже, від категорії «основні 

фонди» поняття «основні засоби» набувають вартісну форму, а від засобів праці – 

матеріальну форму. Такий дуалізм не дає можливості в господарській практиці 

забезпечити співіснування вартісного та натурально-речового аспектів обліку руху і 

оновлення засобів праці у процесі створення, розподілу і перерозподілу вартості [5]. 

Тому порядок формування складу основних засобів у бухгалтерському обліку і 

податкових розрахунках не співпадає.  

Питання сутності основних засобів висвітлювали у своїх працях багато авторів. 

Ці визначення різні і визначають різні підходи і критерії, за якими основні засоби 

необхідно визнавати об’єктами обліку. Термін «визнання» зустрічається в усіх ПСБО, 
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але його визначення не наведено ні в стандартах, ні в інших нормативно-правових 

документах, що регулюють здійснення бухгалтерського обліку України.  

В Україні для віднесення необоротного активу до основних засобів об’єкт 

повинен бути визнаний активом, тобто він має приносити економічні вигоди в 

майбутньому. У Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» поняття «економічна вигода» визначено як «потенційна можливість 

отримання підприємством грошових коштів від використання активів». Отже, якщо 

необоротні активи не забезпечуватимуть виробничий процес, у результаті чого не 

будуть надходити грошові кошти на підприємство, а будуть забезпечувати лише 

соціально-культурні функції, то не можна визнавати такі активи основними засобами. 

Такий підхід суперечить визначенню терміна «основні засоби», зазначених у 

П(С)БО 7 і в МСБО 16 «Основні засоби». Тому необхідно категорію «економічна 

вигода» трактувати аналогічно до п. 53 Концептуальної основи складання та подання 

фінансової звітності, «потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство, 

грошових коштів або їх еквівалентів» [3].  

Слід зазначити, що найчастіше до критеріїв визнання основних засобів 

відносяться: призначення, сфера діяльності, строк корисного використання, вартісна 

межа, матеріальність, економічні вигоди від використання об’єктів основних засобів. 

Правильна оцінка має важливе значення для відображення основних засобів у 

звітності, обліку їх оновлення, аналізу структури й ефективності використання. У 

ПСБО існує декілька видів оцінок основних засобів, пов’язаних з їх участю і 

зношенням у процесі виробництва: первісна вартість; переоцінена вартість; 

залишкова вартість; справедлива вартість; вартість, яка амортизується; ліквідаційна 

вартість; сума очікуваного відшкодування необоротного активу; чиста вартість 

реалізації необоротного активу. Всі ці види вартості «об’єднує час здійснення 

господарської операції» [1]. Найкраще характеризують час і облікову суть здійснення 

господарських операцій первісна, відновна та вартість відшкодування (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Види вартості основних засобів 

Вид вартості Основна вартість Похідна вартість 

Первісна вартість 
Історична вартість 

(Собівартість) 

Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується 

Відновна вартість Переоцінена вартість 

Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується  

Ліквідаційна вартість 

Чиста вартість реалізації 

Вартість 

відшкодування 
Справедлива вартість 

Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується  

Ліквідаційна вартість 
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Основні засоби, які підприємство придбало за плату або створило (побудувало) 

самостійно, необхідно відображати в обліку за їх собівартістю, в яку входять вартість 

придбання, усі витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням активу до стану, 

готового для його використання за призначенням. Так формується первісна вартість 

основних засобів, у складі якої капіталізуються всі прямі витрати (трудові, 

матеріальні та інші) на придбання основних засобів. Первісна вартість основних 

засобів змінюється у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, 

технічного переозброєння, часткової ліквідації відповідних об’єктів і за інших 

аналогічних обставин. Її відображенням у звітності є балансова вартість. Оцінка 

основних засобів за їх залишковою вартістю необхідна для отримання інформації про 

стан основних засобів підприємства. 

За таких обсягів робіт у бухгалтерському обліку основних засобів не менш 

важливою є науково обґрунтована їх класифікація та групування за економічними і 

технічними ознаками, тому подання цих елементів у звітності «пов’язане з процесом 

більш детальної класифікації». Її необхідність зумовлена тим, що існує нагальна 

потреба в удосконаленні обліку і документального оформлення основних засобів. 

При побудові загальної класифікації було враховано ступінь використання 

основних засобів у діяльності підприємств. Крім того, такі дані необхідні для 

комплексного аналізу використання основних засобів і пошуку напрямів для 

оновлення. Як засвідчує теорія та практика для потреб управління важливим є поділ 

основних засобів за призначенням, а саме: основні засоби, що обслуговують основну, 

допоміжну діяльність, соціальні потреби тощо (рис. 1). 

Отже, для нормального функціонування підприємствам необхідно оновлювати 

основні засоби. Незважаючи на велику кількість публікацій з цього питання, 

теоретичні та практичні засади процесу оновлення недостатньо повно розроблені, 

тому їх необхідно уточнити.  

Перш за все, не можна ототожнювати поняття «оновлення» та «відтворення». 

Одні автори про відтворення пишуть, що «… це безперервне відновлення на якісно 

новому рівні процесу виробництва товарів, послуг і духовних благ, на основі якого 

здійснюється відтворення всіх елементів економічної системи, продуктивних сил, 

техніко-економічних відносин…» [8]. Інші ототожнюють його з оновленням як 

«процес відшкодування фізичного і морального зносу засобів виробництва в процесі 

їх виробництва і експлуатації (включає в себе оновлення моделей машин, заходи з 

оновлення діючих основних засобів і поточного оновлення (підтримки) основних 

засобів».  

У той же час оновлення основних засобі включає в себе процеси відновлення 

(підтримку діючих потужностей) та технічне переозброєння, реконструкцію, 

розширення, нове будівництво. А.І. Костін оновленням також розумів як 

«…забезпечення підвищення ефективності діяльності за рахунок проведення 

модернізації, реконструкції, нового будівництва і т. д.» [4]. Такої ж думки 

дотримуються деякі українські вчені, говорячи, що «відтворення основних 

виробничих фондів – це процес безперервного їх оновлення» [2].  
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Рис. 1. Загальна класифікація основних засобів 

 

Висновки. Узагальнюючи попередні твердження, маємо змогу зробити 

висновок про те, що оновлення – 1) це форма відтворення основних засобів; 2) це 

процес відшкодування морального та фізичного зносу, у ході якого проводять заміну 

основних засобів на більш прогресивні (за рахунок будівництва, реконструкції, 

За галузями господарства 
Основні засоби водопостачання і 

водовідведення, промисловості, сільського 

господарства, транспорту, торгівлі, будівництва, 

зв’язку тощо 

Основні засоби, що обслуговують основну 

діяльність 

Основні засоби, що обслуговують допоміжну 

діяльність (котельні, генератори струму і  т. д.) 

 Основні засоби, що обслуговують соціальні 

потреби персоналу 

 

За призначенням 

Основні засоби, що обслуговують природно-

екологічну діяльність 

Стаціонарні споруди 

За характером створення 

Капітальні 

Допоміжне 

устаткування 

Виробниче 

устаткування 

Офісне 

устаткування 

Не капітальні 

За джерелами надходження 

За власні кошти 

За позикові кошти 

За рахунок дотацій із державного бюджету  

Безоплатно отримані 

За участю у виробничому 

процесі 
Не виробничі 

Виробничі 

В запасі та/або на консервації 

Виведені з експлуатації на час проведення 

капітального ремонту 
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технічного переозброєння, модернізації), на нові ідентичні, менш зношені та 

проводять заходи з підтримки діючих потужностей. 

Таким чином, при дослідженні сутності основних засобів обов’язково 

необхідно звертати увагу на їх оновлення. Види оновлення і заходи при оновленні 

розглядаються у взаємозв’язку зі зносом, за якою заміна на нове, більш прогресивне, 

призначена для відшкодування морального зносу, а дві інші класифікації – фізичного 

зносу.  

У той же час усунення чинників морального зносу передбачають усунення 

чинників фізичного зносу. З огляду на це, видами відшкодування морального зносу є 

реконструкція, модернізація, технічне переозброєння. Для відшкодування фізичного 

зносу досить підтримувати виробничі потужності в діючому стані, здійснюючи 

поточні та планово-запобіжні ремонти. 
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Аbstract. The article analyzes domestic and foreign economistson the topic of 

research, the mechanism of tax collection from insurance organizations in the Republic of 

Belarus has been studied. The ways of improving the taxation of insurance organizations 

have been proposed. 

Keywords: taxation, insurance, direct and indirect taxes, profit tax, insurance 

payment tax. 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ отечественных и зарубежных 

экономистов по теме исследования, изучен механизм взимания налогов со страховых 

организаций в Республике Беларусь. Предложены пути совершенствования 

налогообложения страховых организаций. 

Ключевые слова: налогообложение, страхование, прямые и косвенные налоги, 

налог на прибыль, налог на страховые взносы. 

 

Statement of a problem. Taxation of insurance companies takes the specific place in 

the system of the economic relations in the financial market. Thissphere is developing 

now – the trend of increase in insurance premiums and increase in capitalization of 

insurance companies is observed. The insurance market of the Republic of Belarus is 

actively developing in the context of the formation of a common financial market of the 

member states of the Eurasian Economic Union [8]. 

However,the tax burden of the organizations, which occupied with financial and 

insurance activity in the Republic of Belarus, is minimum in a section of types of economic 

activity now. Itsvalue is only 0.7% in 2017 (for comparison: production of minerals and 

products of oil processing – 15.3%, education – 4.0%; rural, forest and fishery – 3.3%). 

Therefore, the problem of insignificant participation of financial and insurance activity in 

organization of profitable base of the budget of Republic of Belarus seemsnowin terms of 

development of the fiscal and stimulating function of taxation of insurance activity. 

At the same time, the taxation mechanism is an effective way of redistributing part of 

the national income in the insurance industry, as well as an incentive for the development of 

the insurance industry. These factors make it necessary to improve the taxation of insurance 

activities in the direction of strengthening the incentive function of taxation, which may lead 

to a multiplication of the insurance sector in the formation of the budget of the Republic of 
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Belarus. 

Analysis of the last researches and publications. Problems of the taxation of 

insurance companies in economic literature at the present stage are considered in scientific 

works of such researchers as A.I. Kamornik, R.P. Kozakova, G.I. Bolkina, 

M.V. Averyanova, T.I. Osipova, L.A. Chesnokova, S.A. Chudinov, etc. 

Sinnikova Y.M. considers questions of the current state ofthe taxation of insurance 

market of the Russia in a section of its main segments in the article, also analyzes the 

existing problems of taxation and defines the perspective directions of improvement of tax 

regulation, whichcanincrease activity of subjects of the insurance market [9]. 

Chudinov S.A. analyzes international experience of the state tax regulation of 

insurance activity of the Russian Federation in the conditions of regional integration and 

globalization, and also features of taxation of insurance in economically developed 

countries; develops suggestions for improvement of systems of taxation of insurance in the 

countries with the formed insurance markets to expand the regulatory and stimulating 

function of taxes [3].  

Averyanova M.V. also points to opportunities of wider using of the regulatory and 

stimulating function of taxes. The main issue, on which the author’s attention is 

concentrated, – an opportunity and the conditions of application of a tax on an insurance 

premium [2]. 

Osipova T.I. and Chesnokova L.A. provide conclusions that indirect taxation has a 

strong and expeditious impact on an economic situation, and application along with direct 

taxes of indirect taxation of activity of insurance companies will allow to stimulate 

development of unpopular types of insurance nowadays [7].  

Kozakova R.P. and Bolkina G.I. also pay attention to necessity to differentiate 

income tax and a tax on an insurance premium [6].  

Kamornik A.I. also points to an opportunity of introduction in the Republic of 

Belarus of a tax on insurance payments for insurance companies [5]. 

Formulation of goals. The purpose of this article is studying of the operating 

mechanism of taxation of insurance companies of the Republic of Belarus and searchingfor 

ways to improvement for the purpose of development of the fiscal and stimulating function 

of taxation of insurance activity. 

Statement of the main material of a research. The basis of the modern mechanism of 

taxation of insurance companies in the Republic of Belarus is made by indirect taxation and 

taxation of profit.  

Only that part of income, which is gained as a result of property leasing, is subject to 

taxation of the VAT. Turnovers of realization of services in insurance (reinsurance, joint 

insurance) are exempted from taxation of the VAT (according to Paragraph 1.39 of Article 

94 of the Special part of the Tax Code of the Republic of Belarus of December 29, 2009 

No. 71-Z [10]).  

Treatsuchturns: 

 insurance premiums (joint insurance, reinsurance); 

 return of the insurance reserves, which was created during the previous periods; 
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 commissions from contracts of joint insurance, reinsurance and profit commission 

that is paid by overcautious persons to reinsurers for granting an opportunity to participate 

in the contract of reinsurance and circumspect conducting business; 

 compensation of a share of losses on the risks, which is transferred to reinsurance 

and also on the risks transferred by overcautious persons to further (subsequent) 

reinsurance; 

 return of the paid insurance compensation and insurance coverage; 

 realization of the right of the requirement of the insurer for contracts of property 

insurance and insurance of responsibility in the cases, provided by the legislation; 

 the percent,which is added by the assignor in favor of the overcautious person on 

depot of the premiumof the risks accepted in reinsurance; 

 the commission that paid by the insurer to the insurer who compensated harm to the 

victim under the contract of obligatory insurance of civil liability of owners of vehicles; 

 the commission that earned by insurance brokers from insurance companies for the 

intermediary services in insurance rendered to them [10]. 

Taxation of profit of insurance companies has essential specifics that is caused by 

features of rendering insurance services and a risk component of insurance activity. Income 

tax is raised from the profit of insurance company on primary activity; profit on operations 

with the securities, which are traded on the organized market; profit on operations with the 

securities, which are not traded on the organized market.  

However, taxation of profit of insurance companies does not allow to provide stable 

receipts in the state budget. This is in spite of the fact that income tax rate for insurance 

companies is established of 25% now (for comparison: for most the organizationshave the 

rate of 18%, producersof high-tech goods, works and services included in the list approved 

by the President have the rate 12%) [10]. 

Information of the amount of the tax payments by the organizations, which occupied 

with financial and insurance activity in the Republic of Belarus,is provided in table 

1.Insurance companies, insurance brokers, commercial banks, the non-bank credit and 

financial institutions, the stock exchanges present this sphere, etc.  

Table 1 

The tax payments of financial and insurance companies,which are paid in the consolidated 

budget of Republic of Belarus 

Indicator 2016 2017 

The sum of the paid payments, million rubles 761,1 854,3 

Including:   

organizations 759,6 853,2 

individualentrepreneurs 1,5 1,1 

Share of the paid payments in income of the 

consolidated budget, % 
1,96 1,99 

Note – Source: the authors’ own work based on [1] 

 

Table 1 shows that the amount of the paid tax payments financial and insurance 
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companies have increases (in comparison, in 2017 with 2016 for 12.25%). The share of tax 

payments of the organizations for this type of activity occupies the main share, while the 

share of payments paid by individual entrepreneurs made only 0.13% in 2017. The share of 

tax revenues of financial and insurance companies in income of the consolidated budget of 

Republic of Belarus for 2016 and 2017 made 1.96 and 1.99% respectively that demonstrates 

insignificant participation of the organizations in formation of revenues of the budget. 

Main indicators of the organizations, whichoccupied with financial and insurance 

activity in the Republic of Belarus, are represented in table 2. 

Table 2 

Main indicators of the organizations,which occupied with financial and insurance activity in 

Republic of Belarus, million rubles 

Indicator 2016 2017 

Proceeds from sales of goods, works, services 226,5 253,0 

Profit from seles of goods, works and services 51,8 40,5 

Profitbeforetaxation 55,9 117,7 

Netprofit 43,1 94,8 

Note – Source: the authors’ own work based on [4] 

 

According to table 2, the value of proceeds from sales of goods, works, and services of 

the organizations, which are engaged in financial and insurance activity,increased by 26.5 

million rubles for the last year, while 1.3 million rubles reduced profit from realization. 

However, the profit before taxation, as well as net profit respectively, in 2017 in comparison 

with 2016 increased more, than twice. 

Proceeding from the analysis, it is possible to draw a conclusion that insurance 

companies have insignificant participation in therevenues generation of the budget of the 

state by allocation of income tax. Moreover, insurance companies have an opportunity to 

reduce the profit sum due to generation of an insurance reserve, which is not assessed with 

income tax. 

We support a possibility of introduction of a tax on insurance premiums in the 

Republic of Belarus. It can be increasetogrowth in efficiency of the mechanism of taxation 

of insurance companies of Republic of Belarus, based on the international experience 

andopinions of researchers on the matter. 

Insurance companies and insurance brokers can become payers of this tax, in our 

opinion. Rendering services in insurance (reinsurance, joint insurance) will act as subject to 

taxation. The tax base is generation of insurance premiums for the reporting period, and the 

tax period is a calendar month. It is possible to differentiate tax rates by types to obligatory 

and voluntary types of insurance.  

We can lead the calculation of the sum of potentially possible payments for this type 

of tax in the consolidated budget of the Republic of Belarus, on the base of information on 

results of activity of the insurance companies in the Republic of Belarus presented in the 

table 3. 

Table 3 shows that the gross profit of insurance companies has increase from 130.1 
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million rubles in 2016 to 182.1 million rubles in 2017. We can accept an average rate on a 

tax on insurance premiums for the analytical purposes in the size of 2.5%. On the base of 

the available data, it is possible to calculate the conditional amount of tax on profit – 32.53 

million rubles in 2016 and 45.78 million rubles in 2017. This is not fully represents the valid 

indicator of income tax as pays off without the granted tax allowance profit and other 

deductions, but it is interesting in terms of identification of the greatest possible amount of 

tax on profit which insurance companies can pay. 

Table 3  

Main indicators of insurance companies of the Republic of Belarus 

Indicator 2016 2017 

Number of the operating insurance companies 23 22 

Number of the signed contracts of insurance, millions 10,3 11,3 

Insurance premiums, million rubles 987,9 1070,1 

Sum of insurance payments, million rubles 540,8 532,5 

Grossprofit, millionrubles 130,1 182,1 

Note – Source: the authors’ own work based on [4] 

 

Introduction of a tax on insurance premiums will allow to simplify the mechanism of 

taxation of insurance companies, will increase its transparency. Differentiation in definition 

of tax rates for insurance premiums on types of insurance will allow to provide stable tax 

revenues in the state budget, as much as possible to consider priorities in development of the 

insurance market. 

As the ways of improvement of taxation of insurance companies to strengthening the 

fiscal and stimulating functions of taxation, it is possible to offer the following: to give an 

opportunity to insurance companies to invest the financial resources in research and 

development in exchange on granting a privilege on direct taxation. This action will allow 

to lower budget load of financing of some categories of state programs that can to gain 

bigger economic effect, than growth in rates on income tax for insurance companies. 

Conclusions. Thus, taxation of insurance companies of the Republic of Belarus is a 

dynamically developing system. It changes proceeding from conditions, the purposes and 

tasks that solved by means of the taxation mechanism. Any state is interested in that 

taxation performed the fiscal and stimulating function and provided all spheres of society 

with material resources, and it assumes the effective mechanism of redistribution of national 

income. As analysis showed, participation of insurance companies in formation of revenues 

of the budget is small. Therefore, it is possible to offer some ways of improvement of 

taxation of insurance companies due to introduction of a tax on an insurance premium, 

which can allow to increase share of the financial sector in formation of national income. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY 

ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS 

 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти ефективності діяльності 

підприємств харчової промисловості. Охарактеризовано основні напрями 

ефективності підприємств харчової галузі. Досліджено складові ефективності, 

https://cyberleninka.ru/article/n/
http://nalog/
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зокрема, економічну ефективність, екологічну ефективність та соціальну 

ефективність. Розглянуто показники економічної, екологічної та соціальної 

ефективності для підприємств харчової галузі. 

Ключові слова: ефективність, конкурентоспроможність, соціальний ефект, 

екологічний ефект, економічний ефект. 

 

Abstract. The article deals with theoretical aspects of the efficiency of the food 

industry enterprise. The main directions of the efficiency of food industry enterprises are 

described. The components of efficiency, in particular, economic efficiency, ecological 

efficiency and social efficiency are investigated. The indices of economic, ecological and 

social efficiency for food industry enterprises are considered. 

Keywords: efficiency, competitiveness, social effect, ecological effect, economic 

effect. 

 

Постановка проблеми. Харчова промисловість – одна з найважливіших галузей 

виробництва, яка задовольняє продуктами харчування населення. Тільки ефективне 

функціонування підприємств сприяє сталому розвитку економіки. Саме тому виникає 

необхідність дослідження теоретичних аспектів діяльності підприємств харчової 

промисловості. 

У зв’язку з цим важливою науковою і практичною проблемою є дослідження 

теоретичних аспектів ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи ефективності 

діяльності підприємств досліджували такі вчені як Власенко С.В., Никитина Л.А., 

Ткачук Г.Ю., Пилипенко С.М. та інші. Проте теоретичні аспекти ефективності 

діяльності сучасних підприємств харчової промисловості є недостатньо 

дослідженими. 

Формулювання цілей статті. Дослідити теоретичні аспекти ефективності 

діяльності підприємств харчової промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «ефективність» 

використовується у всіх сферах суспільної діяльності, в тому числі і в мікро- та 

макроекономіці. 

На підприємствах харчової промисловості питання ефективності діяльності 

стає першочерговим. Адже, результативність господарської діяльності підприємств 

харчової промисловості дозволяє збільшити обсяги виробництва, а також сприяє 

задоволенню потреб суспільства в продуктах харчування та розвитку міжнародної 

торгівлі. 

Також слід зазначити, що ефективність харчової галузі є важливою складовою 

стійкого розвитку країни з ринковою економікою. 

Основними напрямами ефективності харчової галузі, на нашу думку, можна 

назвати наступні: 

 досягнення максимального ефекту виробництва в умовах обмеженості 

ресурсної бази; 
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 зменшення ресурсомісткості одиниці виготовленої продукції; 

 повне задоволення потреб внутрішнього ринку; 

 вихід на міжнародні ринки; 

 зменшення витрат на природні ресурси та підвищення екологічної безпеки 

підприємств; 

 дотримання принципів конкуренції для сталого розвитку. 

Ефективність функціонування підприємств харчової галузі можна розділити на 

такі складові як: економічна ефективність, екологічна ефективність та соціальна 

ефективність. 

Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою отриманих 

результатів і сукупних витрат використаних ресурсів. Складовими економічного 

ефекту є: прибуток від виробничої діяльності, зниження собівартості за рахунок 

економії матеріально-технічних ресурсів, приріст обсягу продажу, підвищення рівня 

використання виробничих потужностей тощо. Економічний ефект може бути 

потенційним або фактичним (реальним, комерційним) [5, с. 368]. 

Процес виробництва в харчовій галузі забезпечують основні фактори: засоби 

праці (основні засоби), предмети праці (оборотні засоби), робоча сила (трудові 

ресурси). Тому за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перерахованих факторів. 

Комплекс показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 

наведений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: згруповано авторами 

Рис. 1. Показники оцінки ефективності діяльності підприємства 

 

Деталізуємо кожну групу наведених вище показників. 

1. Показники ефективності використання основних засобів: віддача основних 

засобів, рентабельність основних засобів, фондомісткість продукції, віддача активної 

частини основних засобів. Результати цих показників дають змогу виявити резерви 

підвищення результативності використання основних засобів. 

2. Показники ефективності використання оборотних засобів: коефіцієнт 

оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту нормованих 

оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних коштів. Розрахунок цих 

Групи показників оцінки 

ефективності діяльності 

підприємства 

Ефективність використання основних 

засобів 

Ефективність використання трудових 

ресурсів 

Ефективність використання оборотних 

засобів 

Ефективність капітальних вкладень 

Узагальнюючі показники ефективності 
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показників дозволить оптимізувати структуру оборотних активів та прискорити їх 

обіг. 

3. Показники ефективності використання трудових ресурсів: виробіток, 

трудомісткість, продуктивність, відносне вивільнення працівників, темпи зростання 

продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок зростання 

продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія 

фонду оплати праці тощо. 

4. Показники ефективності капітальних вкладень: термін окупності інвестицій, 

коефіцієнт порівняльної ефективності інвестицій, норма рентабельності інвестицій 

(капітальних вкладень). Дана група показників становить особливий інтерес для 

інвесторів. 

5. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва: 

рентабельність інвестованих ресурсів (рентабельність активів, рентабельність 

власного капіталу), рентабельність продукції (рентабельність кожного виду продукції, 

рентабельність продажу продукції), рентабельність господарської діяльності. 

Зазначені показники слід розглядати в динаміці, а також порівнювати їх з 

показниками найближчих конкурентів харчової галузі. 

Конкурентне ринкове середовище потребує від підприємств постійного 

вдосконалення. Тому необхідно підвищувати конкурентоспроможність підприємства 

та продукції. 

В оцінці ефективності діяльності підприємства використовують також 

показник рівня конкурентоспроможності підприємства. Це узагальнюючий показник, 

що відображає результати роботи всіх підрозділів підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної 

господарської діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в 

умовах конкурентного ринку [3, с. 442]. 

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства варто використовувати 

наведену систему показників (рис. 2). 

Наведена система показників може бути доповнена залежно від виду діяльності 

підприємства. 

Усі види ефективності пов’язані між собою та взаємообумовлені: підвищення 

економічної ефективності сприяє зростанню інших видів ефективності; соціальна 

ефективність поєднує властивості економічної та організаційної ефективності та 

спрямована на повне задоволення потреб працюючих. 

У сучасних умовах функціонування підприємств значення набуває вибір таких 

методів і підходів до оцінки ефективності, які б ураховували результати діяльності в 

минулому, визначали тенденції розвитку на основі прогнозу як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників, що впливають на діяльність підприємства [4, с. 455]. 

Екологічна ефективність підприємств харчової промисловості – це позитивний 

результат, отриманий від функціонування системи екологічного менеджменту 

підприємства. Екологічна ефективність визначається в результативності проведених 

заходів в процесі виробничої діяльності щодо захисту довкілля. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

83 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: згруповано авторами 

Рис. 2. Система показників оцінки конкурентоспроможності підприємства 

 

Основні показники екологічної ефективності для підприємств харчової 

промисловості наведено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено авторами 

Рис. 3. Показники екологічної ефективності підприємств харчової промисловості 
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кількість викидів у атмосферне повітря 
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оцінка екологічності кожного виду продукції, що виготовляється 
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 обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти; 
загальна кількість відходів та динаміка їх відповідності лімітам 

 

Показники 

конкурентоспроможності 

продукції 

Інноваційної діяльності: 
 кількість створених нових видів 

продукції; 

 величина витрат на НДКР; 

 кількість ліцензій та патентів. 

Виробничої діяльності: 
 витрати виробництва на 1 продукції; 

 динаміка обсягу виготовленої 

продукції; 

 рентабельність товару. 

 
 

Фінансового стану: 
 величина прибутку; 

 коефіцієнт автономії; 

 коефіцієнт платоспроможності: 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

Конкурентоспроможності 

товару: 
 якість товару; 

 ціна товару. 

Ефективності збуту: 
 рентабельність продажу; 

 частка збуту; 

 коефіцієнт затовареності  готовою 

продукцією; 

 коефіцієнт ефективності реклами. 
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На основі аналізу показників вказаних на рис. 3 можна визначати цілі для 

забезпечення екологічної ефективності підприємств та розробляти стратегічні 

завдання щодо підвищення ефективності підприємства. 

В сучасних умовах розвитку ринку, при врахуванні принципів сталого розвитку 

одним з важливих аспектів стає соціальний ефект, саме тому важливою складовою 

ефективності діяльності підприємств харчової промисловості є соціальна 

ефективність. Соціальна ефективність – це характеристика виробництва, що 

відображає ступінь задоволення потреб споживачів у продукції, а також це 

характеристика виробництва, що відображає рівень задоволення працівників у 

процесі виробництва. Основні показники соціальної ефективності наведено на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено авторами 

Рис. 4. Основні показники соціальної ефективності 

 

Отже, соціальна ефективність визначає умови для розвитку потенціалу 

працівників підприємства та ступінь задоволення потреб споживачів. 

Для досягнення високого рівня ефективності виробництва необхідно 

розробляти плани, які будуть враховувати складові економічної, екологічної та 

соціальної ефективності.  

На рис. 5 наведена модель підвищення ефективності виробничої діяльності 

підприємств харчової промисловості. Дана модель включає складові, які, на нашу 

думку, сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємств харчової 

промисловості.  

Висновки. Узагальнюючи викладене, необхідно зазначити, що в сучасних 

ринкових умовах господарювання на підприємствах харчової промисловості 

необхідно орієнтуватись на реалізацію економічної, екологічної та соціальної 

ефективності. 
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Джерело: [2], удосконалено авторами 

Рис. 5. Модель підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств харчової 

промисловості 
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Лише взаємодія вказаних ефективностей на підприємствах харчової 

промисловості сприятиме підвищенню сукупного ефекту. А недооцінювання одного з 

компонентів сприятиме зниженню загального ефекту виробництва. 
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РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

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» 

 

МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

METHODS OF EFFECTIVE CONTROL OF INVENTORIES OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті досліджено процес управління запасами, який базується на 

визначенні оптимального розміру усіх видів матеріальних ресурсів, необхідних для 

задоволення споживачів при мінімальних затратах, що пов’язані з формуванням та 

збереженням запасів. Наведено склад загальних запасів підприємства. Виділено 

основні принципи нормування запасів.  

Ключові слова: запаси, нормування запасів, використання запасів. 

 

Abstract. In the article probed process of control of inventories, which is based on 

determination of optimum size of all of types of financial resources, necessary for pleasure 

users, at minimum expenses which are related to forming and saving of supplies. 

Composition of general supplies of enterprise is resulted. Basic principles of setting of 

norms of supplies are selected. 

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

 

Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні загострюється 

конкуренція в усіх галузях економіки і, особливо між підприємствами. Безперервне 

вдосконалення результатів і способів діяльності являється обов’язковою умовою 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Для утримання позицій на 

ринку мають бути задіяні всі чинники підвищення ефективності діяльності 

підприємства, налагоджена чітка організація роботи його структурних підрозділів. За 

цих умов підприємство працюватиме як єдина система, націлена на одержання 

запланованого результату. В сучасних умовах господарювання виживають ті 

підприємства, в яких застосовують економічно обґрунтований підхід до постійного 

моніторингу наявності економічних ресурсів, якими володіє підприємство, та 

забезпечення ефективного їх використання з позиції можливості їх альтернативного 

застосування. 

Якщо можливості підвищення ефективності використання ресурсів на 

підприємстві вичерпані, одним із напрямів ще не задіяних для досягнення 
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конкурентних переваг є здійснення ефективної політики управління запасами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теорії та практики 

управління запасами присвятили свої праці такі відомі вітчизняні та зарубіжні 

економісти, як М.Д. Білик, І.О. Бланк, М.М. Мазаракі, А.М. Карбовник, В.П. Савчук, 

О.О. Терещенко, Н.М. Ушакова, В.В. Бочаров, В.В. Ковальов, В.Е. Леонтьєв, 

Є.І. Шохін, С.Ф. Брігхем, Р. Брейлі, В. Хорн, С. Майєрс, С. Росе, А. Шапіро. Разом з 

тим при дослідженні проблем управління запасами як головної складової оборотних 

активів науковцями недостатньо приділяється уваги  витратам, які виникають у 

процесі управління ними та не береться до уваги специфіка функціонування 

підприємств.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення методів 

ефективного управління запасами підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення економічної 

ефективності роботи підприємств в умовах ринкової економіки проходить в умовах 

жорсткої конкуренції і залежить від своєчасного й комплектного матеріально-

технічного забезпечення та ступеня ефективності використання запасів. 

Основна мета ефективної політики управління запасами – досягнути швидкого 

їх обігу за умов максимального задоволення вимог споживачів. Вирішення даної 

задачі пов’язане з проблемою управління запасами на підприємстві. Слід зауважити, 

що робота будь-якого підприємства, базується саме на забезпеченні кількості запасів, 

що відіграють важливу роль у процесі його діяльності. 

В зв’язку з цим слід розглянути рух потоків запасів на підприємстві, що, як на 

нашу думку, забезпечить можливість збільшити прибутковість його роботи. 

Процес управління запасами базується на визначенні оптимального розміру 

усіх видів матеріальних ресурсів, необхідних для задоволення споживачів при 

мінімальних затратах, що пов’язані з формуванням та збереженням запасів. 

Ми вважаємо, що для досягнення ефективності у роботі підприємства, в 

частині управління запасами, необхідно враховувати і розглядати обидві ці категорії. 

Дебіторська заборгованість – це частка грошових коштів, які споживачі заборгували 

підприємству за придбані запаси, тобто частка вже реалізованих запасів та готової 

продукції. Відповідно, роботу на підприємстві необхідно організовувати таким 

чином, щоб підприємства як можна швидше забезпечували оборотність запасів, що 

може бути досягнуто, головним чином, за рахунок своєчасного надходження 

грошових коштів за вже реалізовану їх частину. 

Отже, на підприємствах України у вигляді запасів зв’язується значна частина 

оборотних активів. 

Стандартом бухгалтерського обліку 9 «Запаси» визначено, що запаси – це 

наступні активи, що: 

 зберігаються для подальшого продажу – при умові звичайної господарської 

діяльності;  

 знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продуктів 

виробництва;  
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 зберігаються для використання у процесі виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг, а також управління підприємством. 

Зазвичай запаси неоднорідні. Склад загальних запасів підприємства наведено 

на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Склад загальних запасів підприємства 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що багато уваги у навчальній 

літературі з економічних питань, і на сторінках періодичних видань приділено 

проблемам нормування запасів. Однак, у більшості опублікованих робіт методичні 

розробки стосуються підприємств серійного та масового виробництва.  

Через відсутність цілісної системи керування запасами, об’єми і структура 

запасів на підприємствах формуються випадково, під впливом найрізноманітніших 

чинників, які не прогнозуються і є недостатньо вивченими. Існуючі методичні 

вказівки, методики та інструкції з визначення норм запасів є складними, громіздкими, 

багато в чому застарілими і тому мало прийнятні для роботи у сучасних умовах. 

Перелік товарних груп може бути застосований до кожного із видів запасів. 

Такий розподіл дає змогу визначитися із місцем кожного матеріально-технічного 

ресурсу в системі як планування і нормування, так і контролю, коли матеріально-

технічні ресурси переходять у клас запасів на складах підприємств. 

Практичний досвід управління запасами показує, що порядок визначення 

нормативів повинен складатися з таких взаємозв’язаних методичних блоків: 

1. Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах. Базовими 

документами можуть бути «Річний план потреби в матеріально-технічних ресурсах» 

та оперативні плани потреби в матеріально-технічних ресурсах (квартальні, місячні). 

2. Обґрунтування норм і нормативів. 

Загальні запаси 

підприємства 

Виробничі запаси Товарні запаси 

- Максимальний запас 

- Поточний запас 

- Підготовчий запас 

- Гарантований (страховий) запас 

- Сезонні запаси 

- Перехідні запаси 

—  Неліквідні запаси 

 

 - Запаси готової продукції на 

складах 

- Запаси в дорозі 

 - Запаси на підприємствах 

торгівлі 

Запаси готової продукції та 

незавершеного виробництва 

Запаси малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 
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3. Узгодження та затвердження нормативів. 

Якщо у формуванні потреби матеріально-технічних ресурсів беруть участь 

управління: виробничо-технічних напрямків, головного механіка, головного 

енергетика, автоматизації виробництва і метрології, зовнішньоекономічних зв’язків, 

капітального будівництва, матеріально-технічного забезпечення, то визначення 

нормативів виробничих запасів – пряма прерогатива управління матеріально-

технічного забезпечення. Зважаючи на це, перейдемо до розкриття суті цього 

питання. 

Уточнимо, що норма – це величина, яка відповідає обсягові запасу кожного 

елемента асортиментного ряду, як правило, питомий показник. Норматив – це 

узагальнюючий показник, може бути представлений як грошовий вираз вартості 

мінімальних запасів. Норми встановлюються на кілька років, а нормативи – щорічно 

(за певних умов – щоквартально). 

Із складеної нами класифікації безпосередньо нормуванню підлягають 

виробничо-експлуатаційні запаси. У практиці нормування дотепер використовуються 

словосполучення «виробничо-експлуатаційні потреби» і «ремонтно-експлуатаційні 

потреби». З визначення терміна «експлуатація» випливає, що він включає: 

 реалізацію якості об’єкта – використання об’єкта; 

 підтримку якості об’єкта – його технічне обслуговування; 

 відновлення якості об’єкта – його плановий і позаплановий ремонти.  

Отже, експлуатація передбачає і ремонт об’єкта, тому словосполучення 

«ремонтно-експлуатаційні потреби» не зовсім правильне. 

Оскільки матеріально-технічні ресурси за номенклатурою і кількістю 

формуються в результаті технічних рішень прийнятих у проектній документації на 

будівництво кожного індивідуального об’єкта, то запас для об’єктів капітального 

будівництва не підлягає нормуванню.  

Очевидно можна стверджувати, що методичні підходи доцільно застосувати 

для визначення оптимальних нормативів виробничо-експлуатаційних запасів на 

підприємствах. 

Висновки. Отже, викладемо основні принципи, на яких ці розробки будуть 

базуватися: 

 індивідуальна розробка нормативів для кожної філії як об’єкта виробничо-

торгівельної діяльності. Враховуючи багатономенклатурність матеріально-технічних 

ресурсів, задіяних у програмі закупівель, нормативи виробничо-експлуатаційних 

запасів розробляють з урахуванням групової та специфікованої номенклатури; 

 методи нормування – звітно-статистичний і метод експертних оцінок; 

 встановлення нормативів у абсолютних (вартісних і кількісних) показниках і 

норм – у відносних показниках (днях до обороту). 

Показники визначаються суспільно необхідним часом перебування виробничо-

експлуатаційних запасів у каналах їхнього формування за існуючого рівня розвитку 

продуктивних сил. Фактичний час перебування матеріально-технічних ресурсів у 
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формі запасів зазвичай відхиляється від виробничо необхідного або в напрямі його 

перевищення (утворюються надмірні, наднормативні виробничо-експлуатаційні 

запаси), або в напрямі зменшення (виникає дефіцит). 
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные проблемы проведения 

налогового контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей, которые 

напрямую зависят от эффективности работы контролирующих органов и приведены 

возможные пути их решения.  
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Abstract. The article touches upon the actual problems of tax control over the 

activities of individual entrepreneurs, which directly depend on the effectiveness of the 

Supervisory authorities and the possible ways to solve them. 
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Изложение основного материала исследования. Налоговые поступления в 

бюджет государства напрямую зависят от эффективности работы контролирующих 

органов. И в настоящее время в условиях уклонения от уплаты налогов со стороны 

плательщиков стоит задача повышения эффективности системы налогового контроля. 

Исходя из статистических данных, представленных Министерством по налогам 

и сборам Республики Беларусь, в январе-декабре 2017 года налоговымиорганами 

Республики Беларусь было проведено 20956 проверок индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 8808 проверок плательщиков единого налога. Среди 

общего количества проведенных проверок 20837 установили нарушения (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические данные по налоговым проверкам ИП 

Показатель Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Количество налоговых проверок, всего 298817 275914 114279 108262 116136 

в том числе индивидуальных предпринимателей 22790 21547 19 011 21014 20956 

Количество налоговых проверок, выявивших 

нарушения 
77303 77987 78344 79806 82250 

в том числе среди индивидуальных 

предпринимателей 
22607 21067 18 817 20 837 20671 

Примечание:  Источник – собственная разработка на основе [4] 

 

Из вышеприведенных цифр следует, что доля недобросовестных 

индивидуальных предпринимателей среди всех проверенных за 2017 г. составляет 

98,64% (в 2016 г. эта цифра составляла 99,16%, в 2015 – 98,98%). Данные сведения 

все больше подтверждают актуальность темы совершенствования налогового 

контроля и предотвращения налоговых нарушений. 

По результатам работы налоговых органов можно выделить и такие проблемы 

проведения и организации налогового контроля в Республике Беларусь, как: 

 несовершенство и сложность налогового законодательства; 

 большая нагрузка на инспекторов; 

 контроль за применяемыми льготами у плательщиков и др. 

Рассматривая другие проблемы, присущие налоговому контролю, следует 

отметить, что одной из них является алгоритм отбора налогоплательщиков для 

проведения контрольных проверок. Это обуславливает необходимость 

систематического сбора и обработки всевозможной информации о финансовом 

состоянии плательщиков, координации с обслуживающими банками в части 

выяснения вопросов о движении денежных средств на счетах плательщиков 

(особенно тех, которые заявили о себе в ИМНС в качестве неработающих или 

отражают в отчетности незначительную выручку). Контрольные службы должны 
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располагать при выборе объекта проверки сведениями о налогоплательщиках, 

зарегистрированных в инспекции и вместе с тем открывших счета в учреждениях 

иногородних банков. 

Обеспечение рационального отбора налогоплательщиков для выездных 

налоговых проверок является основной проблемой, без решения которой невозможен 

качественный контроль за индивидуальными предпринимателями. Такое внимание к 

индивидуальным предпринимателям объясняется сложностями в проведении в 

отношении их налогового контроля без применения системы целенаправленного 

отбора. 

Основной задачей совершенствования форм и методов налогового контроля 

является повышение его эффективности. Но этого невозможно достичь без 

улучшения работы с кадрами. Здесь полезным может быть введение системы 

балльной оценки работы налоговых инспекторов, осуществляющих контрольные 

проверки. Сущность такой оценки, состоит в том, что в зависимости от объѐма 

выявленных правонарушений на проверяемом предприятии, налоговому инспектору 

засчитывается определѐнное количество баллов. При этом за отчѐтный период 

каждый налоговый инспектор должен набрать определѐнное минимальное количество 

баллов, которое может служить основанием для вывода о его служебном 

соответствии. Кроме того, такая система является индикатором добросовестности 

налогоплательщиков по каждому региону страны. Стоит отметить, что никакое 

совершенствование форм не даст положительных результатов, если налоговый 

инспектор не будет постоянно совершенствовать свои знания в области 

налогообложения. 

Негативным моментом является и весьма невысокий уровень оплаты труда 

работников налоговых органов. В прошлом существовала практика более активного 

материального стимулирования налоговиков посредством того, что в распоряжении 

налоговой инспекции оставался определенный процент от сумм, доначисленных и 

взысканных в результате проводимых контрольных мероприятий. По моему мнению, 

возврат такого рода поощрения результатов контрольной работы инспекции 

достаточно позитивно сказался бы на качестве работы специалистов налогового 

контроля. Как правило, мотивация труда всегда играет не последнюю роль. Тем более 

что зачастую контрольная работа налогового инспектора сопряжена с определенными 

трудностями и риском. 

Таким образом, направлением совершенствования налогового контроля 

является повышение материальной заинтересованности работников в улучшении 

показателей контрольной работы инспекции. В связи с этим еще одним способом 

стимулирования работников может стать создание в каждой налоговой инспекции 

специального фонда денежных средств, который бы использовался на укрепление 

материально-технической базы инспекции и материальное стимулирование 

работников, показавших наилучшие результаты работы. Источниками формирования 

данного фонда могут стать: 

 отчисления части доначисленных в ходе налоговых проверок сумм 
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экономических санкций по утверждѐнному Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь нормативу; 

 добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

В качестве ещѐ одной новой меры совершенствования налогового 

администрирования можно выделить введение института предварительного контроля. 

Такой институт поможет значительно снизить налоговые риски, сыграет 

существенную роль в стимулировании деловой активности за счѐт повышения 

стабильности и определѐнности правового регулирования налогообложения, а также 

предоставит налогоплательщику гарантию в отношениях с налоговым органом, 

поскольку полнота и достоверность предоставленной налогоплательщиком 

информации освободит его от риска применения к нему налоговых санкций. 

Налоговым органам введение данного института позволит осуществлять 

предварительный налоговый контроль деятельности налогоплательщика и сократить 

временные издержки при проведении последующих налоговых проверок, а также 

поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Примером эффективности организации такого института является 

«фискальный рескрипт» в Швеции. Данный институт представляет собой выдачу 

комиссией по налоговому праву предварительного заключения (forhandsbesked) о 

налоговых последствиях той или иной сделки. Предварительное заключение может 

быть запрошено как налогоплательщиком, так и налоговой администрацией; оно 

является обязательным для налоговых органов и применяется при налогообложении 

при условии, что соответствующий налогоплательщик пожелает этого. 

Все вышесказанное касалось в основном совершенствования налогового 

контроля в целом. Но анализ свидетельствует о том, что допричисленные в результате 

контрольных мероприятий суммы в общих налоговых поступлениях занимают лишь 

незначительную часть. В связи с этим основной задачей, решение которой может 

значительно повысить результативность налогового контроля, считается выявление 

теневого оборота и контроль за теневым сектором экономики. 

Формы организации хозяйственной практики в рыночной экономике весьма 

динамичны, а субъекты предпринимательства с каждым днѐм становятся все более 

изобретательными в использовании новых схем налоговых уклонений. Поэтому 

можно уверено заявить, что прежние методы контрольной работы, ориентированные 

преимущественно на проверку официально представляемых налоговым органам 

бухгалтерских документов, уже не способны как прежде обеспечить высокую 

эффективность контрольной работы.  

Что касается теневых оборотов, которые, разумеется, не отражаются в 

бухгалтерских документах, предъявляемых в ходе налоговой проверки, то их можно 

выявить лишь в результате глубокого анализа и сопоставления официальных 

документов с информацией, прямо или косвенно свидетельствующей о реальных 

масштабах хозяйственной деятельности субъектов. Сегодня контрольная проверка не 

должна сводиться к выявлению ошибок бухгалтера в «арифметике» исчисления 

налогов. В целях совершенствования контроля необходимо детально изучать 
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информацию о движении финансовых и товарных потоков, полученную из различных 

источников, принимая во внимание технологические особенности производства, в 

частности, нормы выхода готовой продукции, соответствие приобретаемого сырья по 

качественным характеристикам, ассортименту производимых товаров и т.д. Однако 

для пресечения данной практики необходимо создать соответствующую правовую 

базу. 

В налоговых органах должен вестись сбор информации о нерезидентах, с 

которыми отечественные предприятия имеют хозяйственные отношения. Выявление 

в ходе встречных проверок фактов реализации произведѐнной продукции на 

территории Беларуси свидетельствует о незарегистрированной предпринимательской 

деятельности нерезидентов с вытекающими отсюда налоговыми обязательствами. 

Необходимо стремиться выявлять незарегистрированную деятельность в республике 

оффшорных компаний. 

При проведении соответствующих проверок важно обращать внимание на 

наличие у белорусских субъектов хозяйствования счетов за границей и на движение 

товарно-материальных ценностей и денежных средств за рубеж. Также следует 

подчеркнуть, что более действенным должен стать контроль налоговых органов за 

правильностью применения цен по сделкам в целях налогообложения. 

В целях повышения эффективности контроля за теневым оборотом весьма 

действенной мерой может быть контроль инспекции за строительством особняков и, 

как следствие, контроль за расходами этих субъектов, который может способствовать 

выявлению незаконной предпринимательской деятельности. 

Среди проблем налогового контроля хотелось бы отметить проблемы, 

возникающие при проверках индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели играют важную роль в формировании 

общего уровня налоговой дисциплины в стране, данная сфера предпринимательской 

деятельности сосредотачивает в себе значительный налоговый потенциал.  

Как показывает анализ, именно индивидуальные предприниматели наиболее 

подвержены налоговым правонарушениям, в том числе в таких формах, как 

непостановка на учѐт в налоговых органах, уклонение от сдачи налоговой отчѐтности, 

неоприходование денежной выручки, фальсификация данных бухгалтерского учѐта 

или его полное отсутствие. В связи с этим усиление налогового контроля за этой 

сферой деятельности будет способствовать обеспечению дополнительного притока 

налоговых поступлений в бюджет. 

Что касается работы с индивидуальными предпринимателями, то здесь 

приоритетным направлением в последнее время является активизация деятельности 

инспекции по выявлению незарегистрированной предпринимательской деятельности. 

В перспективе планируется еѐ усилить. Практика показала, что весьма полезным в 

работе налоговых инспекций является применение перекрѐстных проверок, сущность 

которых состоит в выезде сотрудников отделов одной налоговой инспекции на 

территорию другой инспекции. 

Наиболее частым нарушением у индивидуальных предпринимателей, 
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работающих на рынках и иных точках розничной торговли, является неуплата 

единого налога. Причѐм в некоторых случаях налоговым инспекторам приходится 

привлекать к содействию сотрудников правоохранительных органов. Однако 

принимаемые налоговыми органами меры по контролю за уплатой единого налога, в 

том числе путѐм организации постоянно действующих постов контроля с участием 

работников правоохранительных органов, не позволили в полной мере пресечь 

неуплату единого налога и привлечь к уплате граждан при разовой реализации. 

Поэтому необходимо предусмотреть обязанность собственников рынка по 

ограничению допуска индивидуальных предпринимателей к реализации на 

предоставленных для торговли местах без уплаты единого налога. Данную 

обязанность следует урегулировать законодательно. 

Ещѐ одним направлением совершенствования налогового контроля за 

деятельностью индивидуальных предпринимателей является разработка и введение в 

действие программы, с помощью которой ИП смогут выбрать режим 

налогообложения в онлайн-режиме. Чтобы не ошибиться в выборе, придѐтся оценить 

масштаб будущего бизнеса, его затратность и многое другое. Это можно будет 

сделать при помощи специального калькулятора, который поможет рассчитать объем 

налоговых обязательств перед государством. 

Вид и размер налогов, а также порядок их уплаты и представления отчѐтности 

определяются тем налоговым режимом (системой налогообложения), который 

выберет предприниматель. Также он сможет отслеживать налоговые обязательства, 

расчѐты с бюджетом, в том числе суммы начисленных и уплаченных налогов, 

размеры задолженности и переплаты, наличие невыясненных платежей. 

Индивидуальные предприниматели часто уплачивают только подоходный 

налог либо налог при УСН, либо единый налог, забывая о других налогах, 

плательщиками которых они признаются в соответствии с законодательством. Данная 

программа, по окончанию работы, будет выдавать индивидуальному 

предпринимателю сведения о предоставленной ему системе налогообложения, а 

также информацию о налогах, подлежащих уплате в соответствии с выбранным 

режимом. 

На основе всего вышеперечисленного можно подытожить основные 

направления совершенствования налогового контроля за деятельностью ИП в целях 

повышения его эффективности в Республики Беларусь (рис. 1). 

Выводы. Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что: 

1. Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы 

налоговых органов является совершенствование действующих процедур контрольных 

проверок.  

Необходимыми признаками любой действенной системы налогового контроля 

являются: 

 наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных проверок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное 

направление использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов 
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налоговой инспекции, добиться максимальной результативности налоговых проверок 

при минимальных затратах усилий и средств, за счет отбора для проверок таких 

налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых 

представляется наибольшей; 

 

 
Рис.1. Основные направления совершенствования налогового контроля за 

деятельностью ИП 

 

 использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей 

объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно 

распределить нагрузку при планировании контрольной работы; 

 повышение материальной заинтересованности работников в улучшении 

показателей контрольной работы инспекции, для чего целесообразно создать в 

каждой налоговой инспекции специальный фонд денежных средств, который бы 

использовался на укрепление материально-технической базы инспекции и 

материальное стимулирование работников, показавших наилучшие результаты в 

работе. 

2. Что касается совершенствования налогового контроля за деятельностью 

индивидуальных предпринимателей, то стоит отметить такие направления как: 

 привлечение собственников рынка по ограничению допуска индивидуальных 

предпринимателей к реализации на предоставленных для торговли местах без уплаты 

единого налога; 

 разработка и введение в действие программы, с помощью которой 

индивидуальные предприниматели смогут выбрать режим налогообложения в 

онлайн-режиме. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду іноземного досвіду управління 

персоналом та покликана вивчити можливість використання іноземного досвіду на 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of foreign experience in 
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Постановка проблеми. В умовах постійної трансформації вітчизняної 

економіки та, як наслідок, зміни економічних реалій функціонування підприємств, 

подальше вдосконалення системи управління персоналом на вітчизняних 

підприємствах має спиратися на накопичений іноземний досвід. Йдеться передовсім 
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про узагальнення й запозичення керівниками підприємств іноземного досвіду 

стосовно державного фінансування і стимулювання саме внутрішньої підготовки 

кадрів, використання сучасних систем оцінювання персоналу, формування й 

застосування системи матеріального заохочення різних категорій працівників до 

високоефективної трудової діяльності, а також залучення значної частини персоналу 

до управління виробництвом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління персоналом 

присвячено роботи Мескона М.Н., Альберта Н., Хедоурі Ф., Ульріха Д., Хьюзланд Д., 

Беккер Б., Неларін К., Бланка І.А., Шведа В.В., Цаль І.І. та інших.  

Формулювання цілей статті. Стаття покликана систематизувати закордонний 

досвід управління персоналом з точки зору можливості його використання у 

діяльності вітчизняних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У країнах з розвинутою ринковою 

економікою держава, приймаючи на себе основний фінансовий тягар відносно 

підготовки та перепідготовки кадрів, створює єдиний механізм забезпечення 

зайнятості через взаємодію держави та підприємств. Цей механізм включає 

стимулювання з боку держави освітянської активності самих підприємств, 

кооперацію останніх з навчальними закладами, а також акумулювання та 

перерозподіл коштів підприємств з метою підготовки й перепідготовки робочої сили.  

Взаємодія держави і підприємств передбачає використання різного 

інструментарію: фінансування та інвестування, податкової політики, регулювання 

соціального страхування та забезпечення, формування прозорого законодавства, 

створення інформаційної та правової інфраструктури. 

Щодо початкової професійної підготовки молоді, то державні органи 

передовсім стимулюють активність підприємства за допомогою прямого 

фінансування внутрішньофірмових систем навчання. Так, наприклад, за наймання та 

навчання молоді 16-18 років, яка ще не має повної середньої освіти, державні органи 

Великобританії покривають до 80% витрат підприємств, що стосуються навчання та 

підготовки такої молоді 

Відомою в ЕС та поза її межами стала програма прямого фінансування 

державними органами Німеччини, Франції, Італії, Швеції – альтернативна форма 

підготовки кадрів, що охоплює молодь до 25 років.  

Йдеться про поєднання процесу теоретичної підготовки в навчальному закладі 

з трудовою діяльністю за умов часткової зайнятості. Відтак забезпечується 

відповідність зайнятості учня здобутій на даний момент кваліфікації. Необхідною 

умовою такої форми навчання є наявність спеціальної програми, що забезпечує 

координацію підготовки у двох різних системах. Активний контроль підприємств за 

навчальним процесом зумовлює постійне коригування програм теоретичного 

навчання. 

Методи прямого фінансування доповнюються непрямим стимулюванням 

внутрішньофірмової підготовки з боку держави через диференціювання податкової 

політики. Цей інструмент особливо активно використовується у США. Так, кошти, 
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що спрямовуються на підготовку молодих працівників, повністю звільняються від 

оподаткування (за умови акредитування місцевими органами влади, тобто 

гарантування відповідності підготовки встановленим стандартам), а підприємство 

може отримати додаткові податкові пільги.  

У західноєвропейських країнах одним з джерел коштів державних органів на 

професійну підготовку є грошові відрахування самих підприємств. Так, у Франції 

існує система, за якою кожне підприємство з чисельністю зайнятих понад 10 осіб 

зобов’язане відраховувати на підготовку та підвищення кваліфікації працівників не 

менше 1% річного фонду заробітної плати.  

Необхідність постійної перепідготовки персоналу, як адекватний результат 

реагування на постійні зміни конкурентного ринкового середовища, спричинила 

створення системи спеціальних підрозділів фірм – навчальних центрів та курсів, 

відділів кадрової політики тощо. Систему професійної підготовки робітників мають 

80% підприємств Японії. Витрати американських компаній на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації персоналу становлять до 5% валового прибутку підприємств, 

не враховуючи цільових державних дотацій. 

В західних країнах велика увага приділяється відповідності систем оцінки 

різних категорій персоналу сучасним вимогам часу. Передовсім значно збільшується 

застосування самооцінки персоналу. За результатами досліджень, проведених 

американською корпорацією «Дженерал електрик», близько 90% керівників і 85% їх 

підлеглих вважають самооцінку персоналу обов’язковою складовою системи оцінки в 

цілому. Тобто, все більшої ваги набуває процес делегування контролюючої місії від 

спеціально створених органів до самих об’єктів контролю. 

Досить ефективним методом оцінки керівників і спеціалістів вважається оцінка 

за досягненням поставлених цілей. Оцінка за цілями включає, як правило, такі 

основні етапи:  

 визначення кількох ключових функцій працівників;  

 конкретизація кожної функції встановленням певних економічних показників 

(обсяг робіт, якість, витрати, прибуток тощо);  

 визначення конкретних показників для оцінки результатів діяльності;  

 порівняння досягнутих результатів із заздалегідь встановленими 

«стандартами виконання» і визначення оцінного балу;  

 розрахунок середньої оцінки, що відображає рівень досягнення поставлених 

цілей.  

Чи не найбільшої уваги заслуговує іноземний досвід формування та 

застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення персоналу. Її 

ключовими елементами є: використання тарифної системи оплати праці; застосування 

прогресивних форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання; 

стимулювання нововведень; вища оплата розумової праці; істотна індивідуалізація 

заробітної плати тощо. 

Досить часто використовується тарифна система в різноманітних її 
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модифікаціях як інструмент диференціації оплати праці залежно від складності, умов 

і важливості роботи. У західних країнах переважно застосовуються єдині тарифні 

сітки для робітників, спеціалістів і службовців. Кожна галузь економіки, як правило, 

формує власні тарифні сітки, які, в свою чергу, модифікуються на рівні фірм. 

Наприклад, в американській автомобільній корпорації «Форд» використовується 25-

розрядна тарифна сітка. В французькій компанії «Оранж» – 26-розрядна. В японських 

фірмах традиційно основна ставка визначається з урахуванням віку й стажу роботи, а 

так звана трудова ставка – залежно від кваліфікації та результативності праці. До того 

ж досить часто враховуються лояльність та прихильність до цілей компанії.  

На іноземних підприємствах запроваджено почасову оплату праці робітників. 

Це зумовлено тим, що нині пріоритетного значення набуває не кількість, а якість 

товарів. У 90-х роках XX сторіччя проста почасова й почасова з колективним та 

індивідуальним преміюванням системи за охопленням робітників становили (у 

відсотках): у Бельгії – 95; Німеччині – 89; Італії – 88; Нідерландах – 93; Франції – 92. 

У багатьох іноземних країнах поширені цілком оригінальні системи 

преміювання. Зокрема, в американських фірмах уже тривалий час застосовуються дві 

системи, названі за прізвищами їхніх авторів, – системи Скенлона й Ракера. Перша з 

них базується на розподілі (у пропорції 1:3) економії витрат на заробітну плату між 

компанією і робітниками, а друга – на формуванні преміального фонду залежно від 

збільшення умовно-чистої продукції в розрахунку на один долар заробітної плати.  

Подекуди широко застосовується система «відкладених премій». Наприклад, на 

фірмі «Фіат» за створення нової продукції нараховується премія, виплата якої 

відкладається на фіксований термін (1-2 роки), а на французьких підприємствах за 

досягнення певного рівня якості та ефективності праці щорічно нараховується премія, 

яка виплачується лише через п’ять років. 

Характерною особливістю сучасних систем стимулювання на Заході є 

величезне поширення системи заохочення за впровадження різноманітних 

нововведень. Так, більшість західноєвропейських фірм формують преміальні фонди 

за створення, освоєння й випуск нової продукції, але їхній розмір залежить від 

приросту обсягів продажу нової продукції, її частки в загальному обсязі виробництва. 

В західних країнах, як правило, розумова праця оплачується вище, ніж фізична, 

що не завжди спостерігається в країнах бувшого Радянського Союзу. За даними 

спеціальних досліджень заробітна плата працівників розумової праці у середньому 

перевищує заробіток робітників: у Німеччині – на 20%; Італії і Данії – на 22%; 

Люксембурзі – на 44%; Франції і Бельгії – на 61%. Середньо-тижнева заробітна плата 

американських інженерів майже у 2 рази більша за середню плату робітників. 

У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається стала 

тенденція до індивідуалізації заробітної плати на підставі оцінки конкретних 

досягнень працівника.  

Механізм індивідуалізації заробітної плати включає як диференціацію умов 

наймання, так і регулярну оцінку заслуг персоналу безпосередньо в процесі трудової 

діяльності. Наприклад, в США оцінюють особисті заслуги керівників і спеціалістів 
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80% компаній, а робітників – приблизно 50%. У Франції індивідуалізована заробітна 

плата становить 3/4 її приросту в керівників і спеціалістів, 2/3 – у майстрів і майже 

1/2 – у робітників. 

Іноземний досвід підтверджує виняткову корисність залучення працівників до 

управління виробництвом (діяльністю). В американських фірмах, наприклад, 

застосовуються чотири форми залучення персоналу до управління:  

1. Участь працівників в управлінні працею та якістю продукції на рівні 

виробничого цеху чи іншого такого ж підрозділу. 

2. Створення робітничих рад або спільних комітетів робітників і менеджерів. 

3. Запровадження системи участі персоналу в одержаному прибутку. 

4. Участь представників найманої праці в роботі рад директорів корпорацій.  

Зокрема, майже 25% американських фірм з кількістю працівників понад 

500 осіб мають в організаційній структурі управління ради робітників чи спільні 

комітети робітників та адміністрації. 

Такий підхід дозволяє додатково мотивувати працівників на досягнення 

ключових показників діяльності підприємства.  

Своєрідною є система участі працівників в управлінні виробництвом, що 

склалася в Німеччині. Вона включає: спільну участь у наглядових радах фірм 

представників капіталу й найманої праці; існування «робітника-директора»; 

виробничі ради на підприємствах, які складаються з робітників. Останні створюються 

на підприємствах, що мають не менше 5 постійних найманих працівників з правом 

голосу (вік – понад 18 років, стаж роботи – не менше 6 місяців). При цьому 

роботодавці зобов’язані надавати найманим працівникам і раді підприємства 

відповідну інформацію, приймати від них запити та пропозиції, вивчати й 

ураховувати думку ради підприємства з питань соціально-економічного розвитку 

останнього. 

Характерною особливістю сучасного виробництва за кордоном треба вважати 

також перехід до різноманітних колективних (групових) форм організації праці, 

включаючи спільне виконання окремих завдань (контроль якості, обслуговування 

виробництва, навчання). З-поміж різних форм групової роботи, спрямованої на 

підвищення ефективності виробництва та вдосконалення трудових відносин, 

передовсім варто назвати так звані гуртки якості, які, по суті, є неформальною 

організацією управління виробництвом, що співіснує паралельно з традиційною 

ієрархічною системою. За оцінкою західних спеціалістів, на кожний долар витрат на 

розвиток гуртків якості підприємства одержують 4-8 доларів прибутку. Тому 

невипадково 90% найбільших фірм США використовують гуртки якості з метою 

підвищення ефективності виробництва, а в Японії функціонує понад один мільйон 

гуртків якості, які об’єднують майже 11 мільйонів працівників. 

Враховуючи все вище викладене, варто зробити висновок, що іноземні 

підприємства використовують надзвичайне велике різноманіття підходів до 

ефективного використання трудового потенціалу організації, враховуючи при цьому 

всі можливі аспекти впливу та фактори мотивування. Вітчизняні підприємства 
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повинні адаптувати іноземні напрацювання до власних умов господарювання, 

оскільки традиційні методи або вже відживають своє, або остаточно втрачають 

цільову ефективність. Саме за такого підходу підприємства зможуть сформувати 

дієву систему управління трудовими ресурсами.  
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

MANAGEMENT PROCESS OF ENERGY SAVING ACTIVITIES 

 

Аннотация. Рассмотрена процедура управления энергосберегающей 

деятельностью, которая включает в себя следующие последовательные действия: 

внешний и внутренний мониторинг энергосберегающей деятельности; отбор и 

ранжирование рекомендованных к реализации мероприятий; выбор источников 

финансирования отобранных к реализации мероприятий; реализация мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение; расчет и 

распределение экономии, полученной в результате реализации данных мероприятий. 
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В статье рассматривается применение системы внешнего бенчмаркинга 

энергосбережения. Сформированы показатели для его осуществления. Внутренний 

мониторинг, представленный в статье, подразумевает прохождение обязательного 

энергетического обследования и оценку текущего состояния энергоменеджмента на 

основе разработанной методики ежегодного внутреннего энергоаудита. Под 

внутренним энергоаудитом авторы понимают организованную на предприятии 

регламентированную его внутренними документами систему контроля и мониторинга 

энергоменеджмента и экологии.Обоснована возможность применения системы 

бенчмаркинга как эффективного инструмента управления экоменеджментом для 

«Арселор Миттал Темиртау». Предложено использование системы бенчмаркинга для 

осуществления мониторинга энергосбережения в металлоперерабатывающей отрасли. 

Сформированасистема показателей бенчмаркинга энергосбережения для «Арселор 

Миттал Темиртау». Разработана форма оперативного учета деятельности предприятия 

по достижению целей повышения энергоэффективности и энергосбережения, 

позволяющая осуществлять мониторинг энергосберегающей деятельности на 

предприятиях. Разработана методика оценки текущего состояния экоменеджмента на 

основе предложенного инструментария внутреннего энергоаудита. Разработанный 

авторами инструментарий управления и оценки эффективности энергосберегающей 

деятельности может быть использован на металлоперерабатывающих предприятиях 

для обоснования принятия технологически осуществимых, экономически 

эффективных решений по вопросам энергосберегающей деятельности 

промышленных предприятий, для разработки общего намерения и направления 

энергетической политики и развития системы энергоменеджмента.  

Ключевые слова: управление, бенчмаркинг, энергосбережение, показатели, 

учет. 

 

Abstract. The procedure for managing energy-saving activities is considered, which 

includes the following consecutive actions: external and internal monitoring of energy-

saving activities; selection and ranking of activities recommended for implementation; 

selection of funding sources selected for the implementation of activities; implementation of 

measures aimed at improving energy efficiency and energy saving; calculation and 

distribution of savings resulting from the implementation of these activities. The article 

discusses the use of external benchmarking system for energy saving. Formed indicators for 

its implementation. Internal monitoring, presented in the article, implies the passage of a 

mandatory energy audit and an assessment of the current state of energy management based 

on the developed methodology of annual internal energy audit. By internal energy audit, the 

authors understand the system of control and monitoring of energy management and 

ecology, which is regulated by its internal documents and is organized by the company. The 

possibility of using a benchmarking system as an effective environmental management tool 

for «Arcelor Mittal Temirtau» has been substantiated. It is proposed to use a benchmarking 

system for monitoring energy conservation in the metal processing industry. A system of 

energy saving benchmarking indicators has been formed for «Arcelor Mittal Temirtau». A 
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form of operational accounting of the enterprise to achieve the goals of improving energy 

efficiency and energy saving has been developed, which allows monitoring of energy saving 

activities at enterprises. A methodology has been developed for assessing the current state 

of environmental management based on the proposed toolkit for internal energy audit. The 

tools developed by the authors for managing and evaluating the effectiveness of energy-

saving activities can be used at metal processing enterprises to substantiate the adoption of 

technologically feasible, cost-effective decisions on energy-saving activities of industrial 

enterprises, to develop common intentions and directions for energy policy and energy 

management systems.  

Keywords: management, benchmarking, energy saving, indicators, accounting. 

 

Формирование целей статьи: обосновать возможность применения системы 

бенчмаркинга как эффективного инструмента управления энергоменеджментом для 

осуществления мониторинга энергосбережения. 

Изложение основного материала исследования. Система управления всегда 

предполагает наличие двух основных частей: объекта управления (предмета) и 

субъекта управления (органа управления), – а также наличие определѐнного набора 

средств сбора сведений о подконтрольном объекте и средств воздействия на его 

поведение, предназначенного для достижения определѐнных целей, т.е. определенной 

схемы управления.  

Применительно к проблеме энергосбережения, управление на предприятии 

представляет собой систему элементов организационного и экономического 

воздействия на процесс энергосбережения, направленных на повышение 

энергоэффективности (рис. 1). 

Управление энергосберегающей деятельностью включает в себя следующие 

последовательные действия: внешний и внутренний мониторинг энергосберегающей 

деятельности; отбор и ранжирование и рекомендованных к реализации мероприятий; 

выбор источников финансирования отобранных к реализации мероприятий; 

реализация мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение; расчет и распределение экономии, полученной в результате 

реализации данных мероприятий [2]. Процесс управления энергосберегающей 

деятельностью является цикличным.  

Для внешнего мониторинга энергосберегающей деятельности предложено 

использовать инструмент бенчмаркинга. Внутренний мониторинг подразумевает 

прохождение обязательного энергетического обследования (минимум один раз в пять 

лет согласно действующему законодательству) и оценку текущего состояния 

энергоменеджмента на основе разработанной методики ежегодного внутреннего 

энергоаудита. Под внутренним энергоаудитом понимается организованная на 

предприятии регламентированная его внутренними документами система контроля и 

мониторинга энергоменеджмента и экологии [3]. 

Прохождение энергетического аудита согласно Закону Республики Казахстан 

от 13 января 2012 года №541-IV «Об энергосбережении и повышении 
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энергоэффективности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.03.2016 г.) является обязательным для металлоперерабатывающих предприятий и 

повторяется минимум раз в 5 лет. 

Рис. 1. Схема управления энергосбережением в металлоперерабатывающей отрасли 

(один цикл) 
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Основными целями энергетического обследования (энергоаудита) являются: 

получение объективных данных об объеме используемых ТЭР; определение 

показателей энергоэффективности; определение потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; разработка перечня типовых, 

общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности и проведение их стоимостной оценки.  

В результате внешнего и внутреннего мониторинга должны быть определены 

«слабые» стороны энергетического хозяйства. Данные результаты целесообразно 

учитывать при составлении перечня энергосберегающих мероприятий. Механизм 

отбора энергосберегающих мероприятий для портфеля программы энергосбережения 

представляет собой совокупность оценки эффективности данных мероприятий и их 

последующее ранжирование. Затем осуществляется выбор источников 

финансирования. Это могут быть как целевые средства, выделенные на 

финансирование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

так и дополнительно привлекаемые заѐмные средства. Также источником 

финансирования могут выступать средства, полученные от энергосбережения. Далее 

происходит поэтапная реализация энергосберегающих мероприятий и последующие 

расчет и распределение экономии, полученной в результате реализации данных 

мероприятий. 

Каждый элемент данной системы обеспечивает реализацию функций 

управления энергосбережением, которые в совокупности создают условия 

достижения целей по энергосбережению, повышения энергоэффективности 

предприятия и металлоперерабатывающей отрасли в целом [4].  

Уровень развития бенчмаркинга в Казахстане в области энергоэффективности 

для возможности использования его преимуществ недостаточен. Отсутствуют 

методологии, учитывающие особенности отечественной статистики и условия 

функционирования промышленных предприятий, не разработан инструментарий 

управления энергоэффективностью и энергосбережением на уровне современных 

технологий и требований международных стандартов. Все это свидетельствует о том, 

что необходима разработка методологии бенчмаркинга, адаптированной под 

казахстанские условия [1]. 

Под бенчмаркингом энергосберегающей деятельности понимается процесс 

выявления имеющихся примеров эффективного использования энергоресурсов на 

металлургических предприятиях по сопоставимому производственному профилю, 

формирования целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, сравнения эталонных уровней энергосберегающей 

деятельности с достигнутым уровнем на предприятии, определения потребностей в 

изменениях и путей их достижения [3].  

Целью бенчмаркингаэнергоменеджмента является определение потребностей в 

изменениях и достижение успеха в результате этих изменений. Среди ключевых задач 

проведения бенчмаркинга можно выделить: укрепление конкурентных позиций; 

повышение энергетической и производственной эффективности в целом; определение 
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«слабых» мест; разработка предложений по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности [3]. 

Глава государства поставил задачу – ежегодно вплоть до 2020 года на 

10 процентов снижать потребление энергетических ресурсов. Для исполнения 

поручения президента разработана программа «Энергосбережение-2020». В 

международном плане эта программа дала возможность Казахстану достойно 

продемонстрировать достижения страны на выставке ЭКСПО-2017. 

Информационной базой для проведения бенчмаркинга энергосбережения 

должны стать топливно-энергетические балансы, энергетические паспорта, годовые 

отчѐты предприятий [1].  

Форма отчетности для бенчмаркинга, должна включать в себя 4 раздела: 

производственные характеристики предприятия; потребление ТЭР; целевые 

показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по сопоставимому 

профилю предприятий металлоперерабатывающей отрасли; реализацию 

энергосберегающих мероприятий [2; 3]. 

Первый раздел раскрывает уровень производственного развития предприятия: 

глубину переработки металла, объем переработанного сырья, ввод технологических 

установок по Программе модернизации, структуру произведенных металлопродуктов 

и др. Второй раздел содержит показатели, отражающие фактический расход ТЭР (по 

видам) на 1 тенге произведенной продукции (выполненных работ): энергоемкость, 

электроемкость, топливоемкость и др. В третьем разделе отражаются отраслевые 

индикаторы государственных программ РК по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в металлургической отрасли [4]: доля потенциала 

энергосбережения, удельный расход ТЭР на переработку металла на единицу 

первичной переработки и др. Показатели четвертого раздела отражают выполнение 

плана по реализации энергосберегающих мероприятий. Как уже отмечалась, 

государственная статистическая отчетность не содержит значительного числа 

показателей, необходимых для применения бенчмаркинга для управления 

энергосбережением. 

Отраслевые результаты всех предприятий металлопереработки представляются 

на диаграммах в виде квартилей для большинства основных технико-экономических 

показателей. Концепция квартилей подразумевает ранжирование совокупности 

данных и разделение ее на четыре части. Каждый квартиль представляет 25% от всего 

состава участников, упорядоченных по значению некоторого показателя. Система 

бенчмаркинга должна подразумевать указание наименования предприятия в 

добровольном порядке, т.е. при желании руководства представленные данные могут 

быть обезличены, а вместо конкретного предприятия на диаграммах будет значиться 

«НП №». Кроме того, следует помнить о различных профилях НПЗ (топливный, 

топливно-масляный, топливно-нефтехимический), которые также необходимо 

указывать. 
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Этапы проведения бенчмаркинга представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Этапы проведения бенчмаркинга в металлопереработке 

 

В результате проведения бенчмаркинга должна быть получена информация для 

выполнения объективного энергоанализа и логично вытекающего из него 

формулирования целей и задач энергетической политики. Преимущества применения 

системы бенчмаркинга в области энергоэффективности для разных уровней 

управления: предприятия, отрасли и государства, перечислены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Преимущества применения системы бенчмаркинга 

Предприятие 

• возможность собственного позиционирования внутри 

металлоперерабатывающей отрасли по направлению 

энергосбережения;  

• оценка собственной энергосберегающей деятельности 

относительно средних значений по соответствующему сегменту 

отрасли и стремление к достижению значений показателей 

предприятий-лидеров энергосбережения, таким образом, 

повышая свою конкурентоспособность 

Отрасль 

• стимулирование развития металлопереработки в целом;  

• повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли в 

целом 

Государство 

• надежная информационная база для оценки потенциала 

энергосбережения, уровня выполнения текущих и составления 

новых программ развития;  

• снижение энергоемкости продукции на единицу ВВП 
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Выводы. При наличии соответствующей информации, бенчмаркинг может 

явиться полезным входным параметром для объективного анализа в области 

энергосберегающей деятельности и последующей постановки целей и задач 

повышения энергоэффективности, а также инициатором энергосбережения. Для 

достижения предприятием целей энергосбережения необходимо комплексное 

внедрение системы энергоменеджмента. 
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 

 

CAPITAL MANAGEMENT AS A COMPONENT OF FINANCIAL MANAGEMENT 

OF A BANK 

 

Анотація. В статті висвітлено сутність банківського капіталу, показники що 

його характеризують, механізм управління капіталом у банківській діяльності для 

забезпечення її стабільного й динамічного функціонування. Проаналізовано сучасний 

стан капіталу у банківській системі України. 

Ключові слова: капітал банку, управління капіталом, фінансовий менеджмент 

банку, методи управління, капіталізація банку, структура капіталу банку. 

 

Abstract. The article describes the essence of bank capital, the indicators that 
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characterize it, the mechanism of capital management in banking activities to ensure its 

stable and dynamic functioning. The current state of capital in the banking system of 

Ukraine is analyzed. 

Keywords: bank capital, capital management, bank financial management, 

management methods, bank capitalization, bank capital structure. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку та функціонуваннядержави 

важливу роль відіграє стабільна та надійна банківська система, завдяки якій 

здійснюється забезпечення економічних суб’єктів необхідною кількістю фінансових 

ресурсів. Водночас саме фінансові ресурси є необхідною умовою діяльності 

банківської установи. Розмір банківського капіталу істотно впливає на рівень 

надійності та довіри до банку з боку суспільства. Тому управління капіталом банку, а 

саме проблема визначення достатності капіталу банку та методи його регулювання є 

однією з центральних у фінансовому менеджменті банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням достатності банківського 

капіталу, підвищення рівня капіталізації банківської системи присвячували свої праці 

вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких: М.Д. Алексеенко, О.І. Барановський, 

А.П. Вожжов, А.Г. Герасименко, М.І. Диба, К.О. Кірєєва, В.В. Коваленко, 

В.Л. Кротюк, В.М. Лачкова, В. Марцин, В.І. Міщенко, Л.О. Примостка, Д. Розенберг, 

П. Роуз, В.В. Сизоненко, Дж. Сінкі, К.Ф. Черкащина та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є поглиблення теоретичних 

засад сутності управління капіталом банку та напрямків удосконалення процесу 

управління капіталом у банківській діяльності для забезпечення її стабільного й 

динамічного функціонування. 

Об’єктом дослідження виступають процеси управління капіталом банківської 

установи. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти 

управління капіталом банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління банківським 

капіталом полягає у залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для 

безперебійного функціонування й створення захисту від ризиків. Розмір капіталу 

визначає обсяги активних операцій банку, об’єм депозитної бази, можливості 

запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри наданих кредитів, 

величину відкритої валютної позиції та інші важливі показники, які істотно 

впливають на діяльність банку. Для українських банків актуальними залишаються 

питання нарощування капітальної бази і для більшості з них мета управління 

капіталом полягає в його поповненні. 

У ІІІ кварталі 2018 року НБУ закінчив стрес-тест 24 найвагоміших банків: 

8 з них потенційно бракувало 6,1 млрд. грн. капіталу, тому вони сформували 

програми капіталізації й виконують їх. Адекватність капіталу по банківському 

сектору загалом за 9 місяців 2018 року є значно вищою за мінімально необхідний 

рівень. Статутний капітал банківського сектору, за поточний 2018 рік,збільшився на 

0,9 млрд. грн., або на 0,2%, регулятивний – на 3,1%. 
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Управління фінансово-економічною діяльністю банку, тобто процесом 

формування його ресурсів та їх використання з метою забезпечення прибутковості 

діяльності та зростання вартості банку відноситься до питань фінансового 

менеджменту банку. Як управлінська діяльність фінансовий менеджмент являє собою 

систему, яка включає такі елементи як: об’єкт, суб’єкт, інструменти та правове 

забезпечення. Ефективне використання банківського капіталу сприяє підтриманню 

макроекономічної стабільності й забезпечує економічний розвиток країни. 

КАПІТАЛ БАНКУ (bank capital; capital of a bank) – кошти, спеціально створені 

фонди та резерви, призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та 

господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і які перебувають у 

користуванні банку. Слово «капітал» походить від лат. capitalis – головний. У процесі 

діяльності капітал банкувиконує операційну, захисну та регулюючу функції. 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність»капітал 

банкувизначається як власні кошти, залишкова вартість активів банку після 

вирахування всіх його зобов’язань. Законом визначено такі видикапіталу банку як: 

статутний, приписний та регулятивний. Мінімальний розмір статутного капіталу на 

момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську 

діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень. 

З метою регулювання та контролю діяльності комерційних банків 

Національний банк України встановлює наступні економічні нормативи, що є 

обов’язковими до виконання всіма банками. До них відносяться і нормативи капіталу: 

Нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного капіталу – 

Н1 (500 млн. грн.); достатності (адекватності) регулятивного капіталу – Н2 (не 

менше 10%). 

Методика розрахунків економічних нормативів регулювання діяльності банків 

в Україні розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні від 2 червня 2009 року №315. 

1. Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1). 

Регулятивний капітал банку розраховується за такою формулою:  

РК = ОК + ДК - В,      (1) 

де РК – регулятивний капітал банку;  

ОК – основний капітал (капітал 1-го рівня);  

ДК – додатковий капітал (капітал 2-го рівня);  

В – відвернення. 

2. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)є одним з 

ключових економічних нормативів, відображаючи здатність банку вчасно і в повному 

обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями в частині торгових, кредитних і інших 

фінансових операцій, а також покривати ризики, притаманні банківській діяльності. 

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу розраховується за 

такою формулою:  

Н2 = РК / (Ар + Свп – НКР) 100%,   (2) 

де РК – регулятивний капітал банку;  
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Ар – активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними 

операціями, на суму забезпечення у вигляді безумовного зобов’язання або грошового 

покриття;  

Свп– сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними 

валютами та банківськими металами. 

Таблиця 1 

Динаміка економічних нормативів по системі банків України за 2014-2018 роки 

Норматив 01.12.14 01.12.15 01.12.16 01.12.17 01.12.18 

Н1 
Регулятивний капітал 

(млн. грн.) 
169 492,5 99 305,4 138 526,0 112 154,5 121 742,1 

Н2 

Норматив достатності 

(адекватності) 

регулятивного капіталу 

(не менше 10%) 

14,03 8,92 13,34 15,35 15,52 

 

Як бачимо з таблиці 1 нормативи капіталу по системі банків України в період з 

2014 по 2018 роки знаходиться у встановлених межах. Лише у 2015 році норматив 

достатності регулятивного капіталу Н2 був нижчим за 10% і становив 8,92%, що 

означалоперекладання кредитного ризику і ризику неповернення банківських активів 

з акціонерів банку на його кредиторів і вкладників. Однією з причин такого падіння є 

велика кількість банків банкрутів, які змушені були залишити ринок банківських 

послуг. Станом на 31 жовтня 2018 року на ринкупрацювало 79 банків проти 

149 банків у 2014 році. Даний факт пояснює і падіння показника Н1. 

Станом на початок 2018 року норматив Н2 для банківської системи становить 

16,1% при пороговому мінімальному значенні 10%. Це найкращий результат за 

останні п’ять років, який свідчить про те, що система стабілізувала свій стан, істотно 

підвищила платоспроможність і готова своєчасно виконувати всі свої зобов’язання 

перед клієнтами і партнерами. На кінець 2018 року значення Н2 знизилось до 15,52%, 

але є найвищим на аналогічну дату у періоді дослідження. 

Важливим показником, який характеризує банківський капітал, є 

співвідношення власного банківського капіталу та зобов’язань банків, яке щорічно 

поступово зменшується. Це свідчить як про зростання абсолютного значення 

залучених коштів, у тому числі коштів населення та суб’єктів господарювання, так і 

про відставання темпів зростання власного капіталу порівняно з темпами приросту 

інших зобов’язань банку, що є негативним фактором і відображає недостатньо високі 

темпи капіталізації вітчизняних банків.  

Розмір капіталу банку повинен бути достатньо великим для забезпечення 

впевненості вкладників і кредиторів в надійності банківської установи, а 

позичальників – в можливості банку задовольнити їх фінансові потреби. Важливим 

показником, який характеризує банківський капітал, є співвідношення власного 

банківського капіталу та зобов’язань банку, тоді як в середньому на підприємстві, 

іншого виду діяльності, частка власних коштів дорівнює не менше 50%, а іноді і 

значно більше, то частка власного капіталу у комерційному банку складає приблизно 
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10% від загального обсягу капіталу. 

В управлінні капіталом комерційного банку розрізняють два рівні:  

 державний рівень, коли управління здійснюється через НБУ з використанням 

різних фінансових інструментів; 

 рівень комерційного банку, тобто дотримання вимог НБУ щодо нормативів. 

Механізм управління капіталом банків може бути визначено, як сукупність 

методів, інструментів управління та регулятивних правил, що застосовуються 

суб’єктами у процесі управління і спрямовуються на забезпечення капіталізації банку 

в цілому. Для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління і 

методів управління капіталом банків необхідно виділити в механізмі управління 

капіталом банків відповідні блоки та елементи. Кожний блок цього механізму 

складається з певних елементів, які, у свою чергу, йому підпорядковані та визначають 

зміст того чи іншого блоку. 

У банківській діяльності використовується два методи управління капіталом, а 

саме управління внутрішніми та зовнішніми джерелами нарощування капіталу. 

Вибір «кращого» джерела нарощування розмірів власного капіталу банку слід 

здійснювати з урахуванням: 

 прав та інтересів існуючих і потенційних акціонерів банку; 

 ринкових умов (здатності ринку поглинути нову емісію акцій або капітальних 

зобов’язань банку); 

 ступеня точності прогнозів щодо майбутнього прибутку банку; 

 ризику недостатності або недоступності для банку окремого джерела 

власного капіталу; 

 відносних витрат щодо залучення певного джерела зростання власного 

капіталу; 

 впливу на прибутковість акціонерного капіталу, що вимірюється прибутком 

на одну звичайну акцію; 

 існуючих обмежень щодо залучення окремих джерел власного капіталу 

банку, передбачених законодавством і/або державними органами регулювання 

банківської діяльності; 

 оподаткування операцій з нарощування власного капіталу банку. 

Основним джерелом поповнення капіталу банку,за внутрішнім методом, є 

прибуток. Прибуток – один з найлегших, найдешевших та найнебезпечніших (з 

позиції контрольного пакета акцій) засіб нарощування капіталу. Це джерело 

безпосередньо пов’язано з дивідендною політикою банку: чим більше прибутку буде 

виплачено як дивіденди, тим менша його частка буде капіталізована, і навпаки. 

Світова практика показує, що дивідендна політика є оптимальною тоді, коли зростає 

ринкова вартість акцій. Таким чином, капіталізація прибутку дає змогу не 

розширювати коло власників, отже, зберегти існуючу систему контролю за 

діяльністю банку. Результативність використання цього методу значною мірою 

залежить від підвищення якості банківського менеджменту. Правильний менеджмент 
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дасть можливість оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку, максимально 

ефективно використовувати фінансові, людські, технічні та інші ресурси з метою 

зменшення витрат і одержання максимального прибутку. 

У 2018 році банки перейшли на новий стандарт МСФЗ 9, тому погіршилися 

показники оцінки активів, що були в їхніх портфелях на початок року. У підсумку 

власний капітал сектору знизився на 27 млрд. грн., причому близько 90% цієї суми 

сформували державні банки. Проте отриманий протягом року чистий прибуток 

значною мірою компенсував зниження капіталу через застосування нового стандарту. 

Від початку року регулятивний капітал зріс на 9.3%, хоча власний капітал зменшився 

на 9.3%. Статутний капітал банків зріс на 11.9 млрд. грн. (2.4% р/р) завдяки тому, що 

акціонери зробили нові внески або перевели отриманий прибуток. Достатність 

капіталу сектору на сьогодні перевищує мінімально необхідний розмір. На кінець 

жовтня банки, яким належало 70% чистих активів, мали показник адекватності 

капіталу понад 15%. 

Висновки. Враховуючи складну природу банківського капіталу, необхідно дуже 

обережно та зважено підходити до його регулювання.  

Капітал банку є не лише основою розвитку банківської установи, але й 

цінністю безпосередньо для акціонерів та вкладників банку, оскільки вони прагнуть 

не втратити свої гроші і отримати прибуток.  

Капітал має забезпечуватиплатоспроможність банку, забезпечувати доступ до 

ринків фінансових ресурсів і захист банку від фінансових ризиків.  

Отже, дослідження сутності банківського капіталу, методів управління та 

сучасного стану економічних нормативів банківської системи України дозволило 

підтвердити важливість управління капіталом як складової фінансового менеджменту 

для функціонування банку та підвищення  ефективності його використання. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

INNOVATIVE ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE FORMATION OF 

ENTREPRENEURIAL CULTURE AMONG STUDENTS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию теоретических аспектов 

формирования экономического поведения обучающихся. В ней анализируются 

вопросы эффективности инноваций в практике работы педагогических коллективов. 

Выявлена необходимость изучения, разработки и внедрения новых подходов в 

формировании предпринимательских компетенций современных обучающихся. 

Ключевые слова: обучающиеся, педагоги, учреждения общего среднего 

образования, предпринимательские компетенции. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of theoretical aspects of the formation 

of economic behavior of students. It analyzes the effectiveness of innovation in the practice 

of teaching staff. The necessity of studying, development and implementation of new 

approaches in the formation of entrepreneurial competencies of modern students is revealed. 

Keywords: students, teachers, institutions of General secondary education, 

entrepreneurial competence. 

 

Постановка проблемы. В Беларуси предпринимательская культура находится 

еще на стадии становленияи развития, поэтому представляет из себя синтез западных 

и отечественных традиций. Исследование научных публикаций показывает, что 

предоставление одной только экономической грамотности обучающимся не совсем 

достаточно, необходимо также обеспечение эффективными идеологическими 

практиками, главной целью которых является развитие в молодѐжной среде 

экономических компетенций и патриотических настроений в условиях развития и 

становления рыночных отношений.  

Анализ последних исследований и публикаций. Анализируя опыт и научные 

исследования, имеющие отношение к формированию экономической и 

предпринимательской культуры обучающихся, необходимо отметить, что существует 

достаточное количество научных исследований по данной проблеме. Значительный 

вклад в ее научное обоснование и разработку практических рекомендаций внесли 

отечественные ученые. Н.Г. Соколова, сферой научных интересов которой являются 
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теоретико-методологические основы экономической социологии и социологии труда 

анализируемых в контексте основных социально-экономических законов. 

Л.И. Шумская исследует проблемы обучения предпринимательству современных 

обучающихся. Работы Л.Н. Давыденко посвящены вопросам формирования культуры 

личности учащихся в процессе экономического образования и воспитания. 

М.А. Краснова занимается изучением особенностей функционирования ученических 

бизнес-компаний. Научные публикации Г.Ф. Бедулиной посвящены формированию 

предпринимательских компетенций учащейся молодежи в условиях социального 

партнерства. 

Однако, несмотря на то, что данная проблема широко исследуется целой 

плеядой зарубежных и белорусских ученых, имеющиеся исследования чаще всего 

освещают общие вопросы экономической культуры. Практически отсутствуют 

научные исследования в области разработки организационно-управленческих 

механизмов, создания условий и среды по формированию предпринимательской 

культуры обучающихся. 

Изложение основного материала исследования. В настоящее время в 

Республике Беларусь организуются научные исследования по оценке эффективности 

внедрения педагогических инициатив в практику работы учреждений образования. Для 

реализации этой деятельности Министерством образования Республики Беларусь 

принята инструкция «О порядке осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования» (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 01.09.2011 №251). Согласно этому документу инновационная 

деятельность осуществляется педагогами-новаторами [1, с. 149]. 

В рамкахорганизации научных исследований по оценке эффективности 

внедрения педагогических инициатив в практику работы учреждений 

образованиякафедрой экономической социологии совместно с учреждениями общего 

среднего образования Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областей 

подготовлен инновационный проект «Внедрение модели формирования 

предпринимательской культуры обучающихся через организацию сетевых бизнес-

сообществ «учащиеся-студенты» (срок реализации: 2017-2020 гг.). 

Основу этой модели составляют сетевые бизнес-сообщества «Учащиеся-

студенты», где студенты будут оказывать консультационную помощь в процессе 

формирования предпринимательской культуры школьников. Это связано также с 

запросами времени, когда создаются сетевые сообщества в реализации бизнес-

технологий.  

Основная идея проекта состоит в том,чтобы используя сетевую 

организациюдля быстрого обмена информацией и знаниями, содействовать развитию 

гибкости и креативности, обучению навыкам совместной деятельности при 

сохранении индивидуальности в процессе формирования у учащихся знания об 

основах предпринимательской культуры на практике создания, функционирования 

сетевых бизнес-сообществ «учащиеся-студенты». Виртуальные бизнес-сообщества 

обеспечивают важной информацией учащихся, которые хотят и нуждаются в 
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рекомендациях, указаниях, советах, идеях и инновациях в сфере 

предпринимательской культуры [3, с. 108]. 

Теоретические аспекты данной инновационной темы составляет концепция 

сетевых структур, которая зародилась еще в ХХ веке. В научной теории понятие 

виртуального (online-сообщества) было введено антропологом, теоретиком и 

практиком в области образования Э. Вингером. По его мнению, сетевое сообщество 

представляет собой группу людей, связанных профессиональным интересом и 

общающихся большей частью через интернет. Площадкой для общения выступают 

специальные web-сайты, социальные сети, форумы и т.д. Отмечается тенденция, при 

которой сообщества становятся все более мобильными, а их участники 

взаимодействуют друг с другом буквально «на ходу». Белорусский ученый Галина 

Николаевна Соколова исследовала роль сетевых структур в формировании моделей 

экономического поведения индивидов на белорусском рынке труда. 

Виртуальные бизнес-сообщества обеспечивают важной информацией 

участников, которые хотят и нуждаются в рекомендациях, указаниях, советах, идеях и 

инновациях. В сфере образования эти виртуальные пространства используются для 

передачи информации и позволяют лицом к лицу виртуально взаимодействовать 

студентам и учащимся.  

Уникальность данного проекта заключается в создании социальных бизнес 

сообществ, в которых будут участвовать учащиеся школ и студенты. Структура 

данных сообществ сочетает три взаимосвязанных понятия: взаимная вовлеченность, 

совместное предприятие и совместно используемые навыки.  

Разработка и внедрение данной инновации связано также с запросами времени, 

где активно создаются сетевые сообщества. Сетевые бизнес-сообщества открывают 

новые возможности для участия школьников не только в получении знаний по 

предпринимательской культуре, но практическому их усвоению.  

В образовательной среде сетевые сообщества являются мощным средством 

поддержки профессиональной деятельности педагогов, учащихся по самым 

различным вопросам. 

Актуальность данного проекта обосновывается проблемой дефицита педагогов 

в учреждениях общего среднего образования, владеющих экономическими знаниями, 

что затрудняет работу по формированию экономических и предпринимательских 

компетенций школьников. Эта проблема может быть решена через привлечение 

студентов экономических вузов, получающих вторую специальность 

«Преподаватель» (специализация «Экономическая социология. Преподаватель» в 

Белорусском государственном экономическом университете) [3, с. 110]. 

В рамках инновационной деятельности привлекаются студенты специальности 

«Социолог» специализации «Экономическая социология», получающих вторую 

специальность «Преподаватель», к разработке формальных и неформальных форм по 

развитию базовых предпринимательских навыков у школьников: разработаны и 

проведены на базе сельских школ два интерактивных семинара «Проектный работ», 

«Поиск бизнес-идей». Проведен совместно с Академией последипломного 
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образования республиканский вебинар (скайп-семинар) «Формирование 

экономической культуры и предпринимательских компетенций, обучающихся как 

элемента патриотического воспитания старшеклассников». 

Анализ результатов инновационной деятельности свидетельствует о том, что 

педагоги-новаторы признают эффективность форм и методов, разработанных самими 

специалистами-практиками.  

В данном инновационном проекте педагогами-новаторами ГУО «Зельвенская 

гимназия №1» создано сетевое сообщество «Предприниматель PRO100», которое 

объединяет все интернет-ресурсы, сообщества, созданные педагогами-новаторами, и 

даѐт возможность всем участникам обмениваться информацией и формировать 

предпринимательскую культуру обучающихся.Структура сетевого сообщества: 

Бизнес-новости. Обсуждение новостей бизнеса в своем регионе, республике и 

т.д., где обучающиеся могут делиться интересными событиями на основе 

информации ведущих СМИ. 

Бизнес-форум. Создан для освоения знаний, умений и способов ведения 

социально ответственной предпринимательской деятельности.Организация 

дистанционного курса «Основы предпринимательской культуры». 

Идеи для бизнеса. В этом блоке обсуждаются совместно с обучающимися 

вопросы поиска новых идей, организация конкурсов молодежных бизнес-проектов, 

стартапов. 

Бизнес-планы. Советы по составлению бизнес-планов, культура их 

представления. 

Бизнес в сфере сельского хозяйства. Культура сельского предпринимателя. 

Лучшие практики региона. 

Вопросы экспертам форума. Приглашение специалистов-экспертов, 

консультантов, имеющих опыт и знания в определенных сферах. В этой рубрике 

студенты-тьюторы также оказывают консультационную помощь. 

Партнерство и сотрудничество на бизнес-форуме «Предприниматель 

PRO100». Помощь в поиске партнера по бизнесу, как начать сотрудничество с 

представителями малого и среднего бизнеса своего и других регионов. 

Онлайн мастер классы бизнес форума «Предприниматель PRO100».  

Практическим воплощением содержания инновационного проекта в 

ГУО «Геранѐнская средняя школа» стала работа Ярмарки бизнес-проектов «От идеи –

до прибыли» с участием представителей «Стартап школа» ОСИБ (общество 

содействия инновационному бизнесу)на основе на основе сетевого сообщества 

«Предприниматель PRO100». 

Активно включились в разработку новых форм педагоги-новаторы 

ГУО «Докурнишский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа». 

Разработан сетевой проект «Я будущий предприниматель», одним из направлений 

которого является организация деятельности учащихся в каникулярный период.  

В ГУО «Жупранская средняя школа имени Ф.К. Богушевича» разработаны 

программы онлайн-факультатива «Азбука Знайки»; сетевые объединения по 

http://forumbusiness.net/forumdisplay.php?s=275c011e6a50e8ef77d0d96f2eb3dd92&f=23
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интересам «Юный предприниматель» для старших школьников; создан 

дистанционный обучающий курс на платформе Moodle «Основы 

предпринимательства и малого сельского бизнеса» для учащихся средних и старших 

классов. 

Интересные формы работы реализуются в ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Кемелишковский ясли-сад-средняя школа». В рамках проектасоздана 

интернет-платформа «Кемелишки – наше богатство» https://stankevichvasilijj.. 

wixsite.com/nashebogatstvo. 

ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты» стала площадкой для апробации и 

внедрения методики проектирования мини-сообщества «Облачное агентство Миссис 

Бартон», это один из компонентов КЭОП (Экономическо-образовательная программа 

Мэрилин Курильски). Главной целью этой программы является повышение 

экономической грамотности школьников. Путѐм игры учащиеся приобщаются к 

экономическим понятиям путем прямого их применения в жизни и собственном 

опыте (семейный бюджет, покупки в магазинах, участие в школьных распродажах и 

благотворительных ярмарках, работа предприятий в регионе, моделирование 

собственного бизнеса). На уровне класса создано мини-сообщество, посредством 

которого формируются навыки социальной ответственности за последствия принятия 

своих решений. 

Экономические знания и их практическое усвоение являются основой 

образовательной программы, которая также предполагает получение такой 

дополнительной личной пользы, как навыки для делового саморазвития. Программа 

Мини-сообщества представляют собой игру, где ученики охотно выбирают активные 

роли и могут получать ответы на вопросы из собственного опыта. Этому 

способствуют специальные заседания для опросов, где учитель отвечает на вопросы 

всех граждан Мини-сообщества. Как правило, эти заседания помогают получить 

знания по руководству своим бизнесом или другой сферой предпринимательства. 

Ученики, по существу, сталкиваются с миром взрослых в игровом микрокосмосе, 

имеют возможность, как дополнительный бонус, изменить, рискнуть и открыть для 

себя новую и значимую информацию. 

В ходе реализации практического этапа инновационного проекта в 

ГУО «Руднянская средняя школа Мозырского района» на платформе Google+ создано 

сетевое сообщество «Мир предпринимательства», которое включает в себя 

6 разделов: Обсуждение, Новости, Электронная газета «Школа продаж», Бизнес-

компания «Шаг за шагом», Обучающие задания, Коучинг-центр. 

По мнению педагогов-новаторов, для того, чтобы в белорусском обществе 

начали более активно происходить процессы развития предпринимательской 

культуры обучающихся: 

 больше знакомить общество с проблемами учащейся молодежи; 

 больше финансировать и разрабатывать качественные методические пособия 

по вопросам предпринимательской культуры; 

 институтам развития образования доработать программу методического 

https://stankevichvasilijj/
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сопровождения инновационных площадок в системе повышения квалификации, с 

учетом всестороннего обеспечения различных аспектов деятельности педагогов-

новаторов; 

 Министерству образования и Министерству экономики Республики Беларусь 

следует своевременно разрабатывать нормативно-правовые акты, регламентирующие 

данные процессы, учитывать международный опыт и тенденции. 

Место и роль педагогических инициатив в деятельности региональной 

образовательной системы определяется спецификой инновационного движения 

педагогов, которая характеризуется множеством педагогических инноваций, 

представленных в различных психолого-педагогических и социально-педагогических 

формах, технологиях, методах, приемах и проектах [2, с. 113].  

Таким образом, педагоги-новаторы обладают необходимыми качествами 

личности для эффективного осуществления инновационной деятельности и развития 

современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт креативного образования в 

качестве формы инвестирования в человеческий капитал и социальные инновации. 

Автор статьи пытается показать важность формирования и использования креативных 

ресурсов как основной задачи всех участников экономических процессов, особенно в 

сфере образования. 
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институциональная готовность, образовательные технологии, социальные инновации, 
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Abstract. The article considers the Institute of creative education as a form of 

investment in human capital and social innovations. The author tries to show the importance 

of the formation and use of creative resources as the main task of all participants of 

economic processes, especially in the field of education. 

Keywords: creative education, creative person, institutional readiness, educational 

technologies, social innovations, creative education, creative activity. 

 

Изложение основного материала исследования. В настоящее время во многих 

странах развитие творческих индустрий является стратегическим приоритетом для 

оживления экономического роста, увеличения занятости и усиления социальной 

активности. Без креативного общества не может быть креативной экономики, при 

этом основными факторами роста являются человеческий потенциал, инвестиции, 

основным полем экономической деятельности становится интеллектуальная 

собственность, главный инструмент – человек с его знаниями, способностью его 

мышления, его активность и лидерство, способность идти на риск.  

Особо хочется поговорить об индустрии социальных инноваций, и о роли 

университетов в процессе инновационный цикл: «исследования-разработки-

производство-распространение-использование инноваций» во всех сферах экономики 

и общества. К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи 

и организации, которые удовлетворяют любые социальные потребности общества. 

Основные направления социальных инноваций включают: 

1. Инновации в сфере государственных услуг, впервые внедренные в ряде 

скандинавских и азиатских стран. Правительства все больше осознают 
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необходимость модернизации в таких сферах, как здравоохранение, образование и 

развитие демократии. 

2. Социальное предпринимательство, проявляющееся в создании новых 

социально-ориентированных организаций. 

3. Бизнес, особенно в сфере оказания услуг. 

4. Источники открытого доступа, благодаря которым интеллектуальная 

собственность становится всеобщим достоянием. 

5. Комплексные адаптивные системы со встроенными механизмами, 

позволяющими адаптироваться к изменяющимся условиям. 

6. Коллективный подход, позволяющий объединить усилия всех 

заинтересованных сторон, например, акционеры и менеджеры, совместно 

принимающие решения о развитии бизнеса, или бизнес, взаимодействующий с 

органами государственного регулирования в целях совершенствования 

законодательства. 

7. Распространение (диффузия) инноваций, проявляющееся в открытии новых 

областей применения и совершенствования инноваций, продолжающихся после их 

внедрения. 

8. Локальные аспекты, создающие благоприятные местные условия для 

внедрения инноваций. 

9. Институциональная поддержка на правительственном уровне, 

политическими и общественными деятелями, фондами, партнерскими организациями, 

объединяющими средства, предоставляемые государственным, частным и 

корпоративным секторами [4, с. 267]. 

Для периода нового столетия характерны такие проявления социальных 

инноваций, как блоги и веб-сайты, а также организации, которые проводят свою 

деятельность на стыке академических исследований и практической реализации. 

Социальные инновации приобретают все большую значимость в научно-

образовательной среде. Инновационная деятельность в рамках высшего учебного 

заведения подразумевает, прежде всего, производство знаний как специфического 

интеллектуального капитала. Тем не менее, знания могут и не представлять 

коммерческой ценности, так как бурное развитие сегодня получают не те страны, 

которые создают много знаний, а те страны и народы, которые используют много 

знаний [2, с. 20]. 

Задача учебных заведений, в большей степени состоит в том, чтобы наряду с 

передачей студентам имеющегося набора современных и востребованных знаний, 

обучением их возможности извлекать эти знания из моря информации в Интернете, 

библиотеках, научить их эти знания создавать. В связи с этим, все более 

актуализируется сращивание учебной и научной сторон деятельности, необходимость 

усиленного поиска творчески одаренной молодежи, стимулирование ее интереса к 

науке и творчеству, развитие ее способностей. Информационные и 

коммуникационные технологии создают для такого поиска неограниченные, ранее 

небывалые возможности. 
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Второе востребованное умение – превращать новые знания в инновации. Для 

этого, в первую очередь, необходимо уметь создавать свой личный контент, 

использовать знания в электронном виде, выложенные через веб-технологии на сайты 

на всеобщий рынок Интернет. Для этого подразделения контента должны стать 

ключевыми в каждом современном учебном заведении. Также необходимо научить 

студента капитализировать свои знания, продавать их, знать, как образуются цены, 

знать механизмы обращения знаний в деньги. В конечном итоге, люди должны знать 

электронные деньги, электронную коммерцию, уметь эффективно работать и 

общаться в сетях. Нужно уметь работать в компаниях, командах, когда люди 

находятся в разных странах, на разных континентах и общаются на разных языках. 

Следует отметить, что творческие способности и инновационное мышление лучше 

развиваются в рамках проектного метода обучения. Проектный подход позволяет 

эффективно ориентировать учебную деятельность студентов на приобретение 

необходимых профессиональных компетенций, востребованных на рынке 

труда [6, с. 38]. 

Технологии креативного образования на сегодняшний день позволяют решать 

главную задачу – осуществление перехода от репродуктивного обучения способных к 

творческому поиску учащихся к самостоятельному анализу проблемы, сбору 

информации, грамотному составлению валидных прогнозов, построению логических 

схем для принятия обоснованных решений. Этой задаче подчинены такие методики, 

как кейс-метод, метод проектов и др. – для индивидуальной работы; эту же задачу 

решают варианты коллективного творчества – «мозговой штурм», дискуссии, 

тренинги и пр.  

Чтобы оценить институциональную готовность системы образования к 

технологиям креативного образования, можно использовать экспертный подход, 

включающей следующие параметры: 

 наличие в системе стратегического планирования развития образования, 

совокупности целей и приоритетов развития креативного образования; 

 восприимчивость управленческого механизма системы образования к 

инновационным изменениям с позиции развития креативного образования и 

возможность встраивания новых элементов в организационную структуру управления 

образованием; 

 мотивационная готовность основных субъектов системы образования к 

переходу на технологии креативного образования, включая: меры стимулирования 

преподавателей, использование фактора креативных технологий в системе 

мониторинга качества образовательного процесса, механизмы трансляции передового 

опыта по развитию креативных технологий в систему переподготовки преподавателей 

с учетом развития новых технологий [3, с. 269]. 

В креативном образовании наиболее комплексным и результативным методом 

является обучение действием, самостоятельной работой. Существенно возрастает 

роль активного обучения, при котором учащийся является не пассивным слушателем, 

усваивающим и повторяющим, а активным творцом знаний и решений. Важнейшее 
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место в учебном процессе должно быть отведено самообразованию – средству 

формирования самостоятельности как личностной характеристики будущего 

специалиста, повышающему его познавательную, социальную и профессиональную 

мобильность, создающему у него активно преобразовательное отношение к 

окружающей действительности и к самому себе.  

Наиболее успешно в креативном образовании реализуется 

междисциплинарный подход, тесная связь теории с практикой. Самостоятельная 

работа способствует формированию позитивного отношения к труду, увлеченности 

работой, самоорганизации, ответственности за принимаемые решения, ориентации на 

совместную деятельность, стремления добиваться результата. Одной из 

стратегических целей обучения является также активизация жизненной позиции, 

психологическая и функциональная подготовленность к профессиональной 

деятельности. Важной составляющей системы креативного образования является 

также его непрерывность, постоянная готовность к изменениям и получению новых 

знаний. Таким образом, институт креативного образования является формой 

вложения в человеческий капитал общества, цель которого – качественное развитие 

человеческого капитала.  

Ключевой задачей создания такого института является развитие творческой 

активности преподавателей как залог того же у обучаемых – поскольку невозможно 

развивать у учеников то, что неразвито у учителей и преподавателей. Между тем в 

основе продуктивного творческого мышления зрелого ученого и ученика, только 

познающего окружающий мир, лежат одни и те же психологические 

закономерности [1, с. 282]. 

Воспитание творческой личности, позитивно воспринимающей инновации и 

опережающее развитие, требует и от преподавателей соответствующих компетенций. 

От работников образования требуется постоянное обновление знаний, внесение в 

свою деятельность элементов творчества, осуществление исследовательского подхода 

к решению педагогических задач по подготовке специалистов, способных к активной 

жизни в новых социально-экономических условиях. Однако переходный этап 

вызывает много проблем, связанных с несоответствием традиционно используемых 

методов преподавания инновационным задачам педагогической практики. 

Актуальными становятся также проблемы психологической адаптации современного 

преподавателя к многообразию предлагаемых нововведений, к высокоскоростным 

изменениям информационной среды, возникают вопросы психологической 

готовности специалистов образовательных институтов к ассимиляции 

инновационных образовательных технологий. При этом творческая активность в 

последнее время рассматривается как важный показатель эффективности 

педагогической деятельности и как механизм, способствующий эффективной 

адаптации преподавателя в динамичной информационной среде.  

Учитывая изменения образовательной среды, можно констатировать, что 

современные информационные технологии с готовностью восприняты молодым 

поколением нашего общества, которое, например, уже не представляет себе 
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коммуникационное взаимодействие без использования различных электронных 

устройств, их приложений и средств информационно-компьютерных технологий. 

Именно поэтому новые педагогические технологии однозначно должны учитывать 

современную специфику взаимодействия молодежи и принимать во внимание 

представление о том, что значит быть образованным в наше время, так как 

присутствие технологий в нашей жизни приводит к изменениям в способе молодежи 

познавать и понимать.Преподаватели являются ключевыми фигурами для 

осуществления перемен в системе образования, но на данном этапе они сами 

нуждаются в поддержке, чтобы понять и, что самое сложное – принять новые 

способы взаимодействия с учащимися в своей практике. Таким образом, для 

успешной адаптации преподавателей в динамичной, высокоскоростной 

информационной среде необходимо прежде всего развитие творческих компетенций 

и личностных качеств самих преподавателей, среди которых – креативное мышление 

и толерантность к неопределенности [5, с. 57]. 

Таким образом, формирование и использование креативных ресурсов 

становится одной из основных задач всех участников экономических процессов. В 

условиях экономики знаний деятельность всех ее субъектов должна опираться, 

прежде всего, на способность к критическому мышлению, созданию новых знаний, 

что, в свою очередь, невозможно без развития креативных ресурсов как в рамках 

отдельных организаций, так и в экономике в целом. 

Из всех видов инвестиций в социальные инновации наиболее важными 

являются вложения в образование:они улучшаю качество, повышают уровень и запас 

знаний человека, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала, 

тем самым оказывая наибольшее влияние на темпы экономического роста. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ: ОПЫТ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

EDUCATION AS A FACTOR OF POLITICAL CAREER: EXPERIENCE OF 

STATISTICAL ANALYSIS 

 

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь получения второго и 

последующего образования в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь с занятием должности в Парламенте при помощи критерия хи-квадрат; на 

основании полученных данных проверяется вероятность получить такой или ещѐ 

больший результат (т.е. проверка ошибки первого рода с помощью p-level). 

Ключевые слова: хи-квадрат, образование,Парламент. 

 

Abstract. The article examines the relationship and the subsequent education in 

Academy of Management under the President of the Republic of Belarus with a position in 

Parliament using the chi-square test; (i.e., error checking of the first kind using the p-level). 

Keywords: chi-square, education, Parliament. 

 

Постановка проблемы. Ни одно государство, ни один политический режим не 

может существовать без правящей элиты, которая не только вырабатывает основные 

направления развития страны, но и несѐт ответственность за еѐ будущее. Поэтому 

можно говорить о том, что именно от политической элиты, стоящей во главе 

государства, зависит судьба общества. С одной стороны, считается, что качество 

политических элит зависит от самого общества, с другой стороны, чтобы завоевать и 

удержать власть, необходимо обладать особыми умениями, способностями, а также 

иметь высокий уровень образования. В связи с этим было бы интересно рассмотреть, 

как влияет уровень образования на карьерное продвижение в государственном 

аппарате или органах законодательной власти.  

В Республике Беларусь ведущим высшим учебным заведением в системе 

национального образования, а также главным учреждением образования в системе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере управления 

является Академия управления при Президенте Республики Беларусь (АУпПРБ). 

Данное учебное заведение готовит специалистов по трѐм направлениям: управление 

информационными ресурсами, государственное управление и экономика, 

государственное управление и право. На базе вузасоздан Институт государственной 
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службы, предназначенный для реализации образовательных программ 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

организаций [1]. 

Поскольку работа направлена на исследовании взаимосвязи получениявторого 

и последующего образования в АУпПРБ с избранием с последующим занятием 

должности в Парламенте, поэтому в качестве уровня образования будет использована 

переменная, связанная с получением образования в АУпПРБ, т.к. именно это 

учреждение готовит специалистов в сфере государственного управления. В качестве 

политической элиты в работе рассмотрим Парламент как законодательный и 

представительный орган государственной власти в стране. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования взаимосвязи 

получения образования с занятием должности в государственном аппарате 

практически нигде не рассматриваются, в связи с этим возникает актуальность 

изучить данную проблематику. 

Формирование целей статьи. Цель данной статьи – исследование взаимосвязи 

получения второго и последующего образования в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь с избранием с последующим занятием должности в 

Парламенте при помощи критерия хи-квадрат. 

Изложение основного материала исследования. Поскольку цель работы 

заключается в исследовании взаимосвязи получения второго и последующего 

образования в АУпПРБ с избранием с последующим занятием должности в 

Парламенте, поэтому в качестве уровня образования будет использована переменная, 

связанная с получением образования в АУпПРБ, т.к. именно это учреждение готовит 

специалистов в сфере государственного управления. В качестве политической элиты 

в работе рассмотрим Парламент как законодательный и представительный орган 

государственной власти в РБ. 

Для того чтобы исследовать взаимосвязь получения второго и последующего 

образования в АУпПРБ с избранием с последующим занятием должности в 

Парламенте воспользуемся статистическим критерием хи-квадрат. 

Критерий хи-квадрат используется при анализе таблиц сопряжѐнности двух 

переменных для установления факта наличия либо отсутствия взаимосвязи между 

ними. Как правило, данный критерий применяется для анализа таблиц сопряжѐнности 

номинальных признаков, но может использоваться и при анализе интервальных и 

количественных (порядковых) переменных [2]. 

В данной работе попробуем исследовать взаимосвязь получения второго и 

последующего образования в АУпПРБ с избранием и последующим занятием 

должности в Парламенте. 

Для того чтобы проверить выдвигаемую гипотезу, необходимо определить 

статистический критерий. 

Статистический критерий – определѐнное правило, устанавливающее условия, 

при которых проверяемую нулевую гипотезу (H0) следует отклонить либо не 

отклонить. 
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В качестве статистической гипотезы для расчѐта критерия хи-квадрат 

используют следующие: 

 нулевая гипотеза (H0) – утверждение, отрицающее зависимость между рядами 

переменных; 

 альтернативная гипотеза (H1) – утверждение о наличии связи между 

признаками. 

Для проверки статистических гипотез необходимо соблюдать определѐнную 

последовательность: 

1. Формулировка задачи исследования. 

В нашей работе – связано ли получение второго и последующего образования в 

АУпПРБ с занятием должности в Парламенте. 

2. Формулировка статистических гипотез для проверки (как правило, это 

нулевая и альтернативные гипотезы). 

H0 –получение второго и последующего образования в АУпПРБ и занятие 

должности в Парламенте не связаны. 

H1 – получение второго и последующего образования в АУпПРБ и занятие 

должности в Парламенте связаны. 

3. Определение критического значения статистического критерия (Х
2
) по 

соответствующей таблице. 

4. Вычислить фактическое (теоретическое) значение статистического критерия. 

5. Проверка выдвинутой гипотезы путѐм сравнения фактического и 

критического значений критерия, и в зависимости от результатов проведѐнной 

проверки гипотеза отклоняется либо не отклоняется [2]. 

Для проведения исследования использовались данные официальных сайтов 

Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь [4; 6]. Данные представлены в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Наблюдаемые частоты 

Парламент 

Депутаты 

Палаты 

представителей 

Члены Совета 

Республики 
Итого 

Получали второе и последующее 

образование в АУпПРБ 
52 16 68 

Не получали второе и последующее 

образование в АУпПРБ 
58 42 100 

Всего 110 58 168 

Источник: разработано автором по данным [4; 6] 

 

На основании этих данных и будем рассчитывать критерий хи-квадрат. Во-

первых, необходимо выдвинуть нулевую гипотезу (Н0) – предположение, 

отрицающее зависимость между рядами переменных (получение второго и 

последующего образования в АУпПРБ и занятие должности в Парламенте не 

связаны). Во-вторых, необходимо выдвинуть альтернативную гипотезу (Н1), т.е. 
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предположение о наличии связи между признаками (получение второго и 

последующего образования в АУпПРБ и занятие должности в Парламенте связаны). 

В-третьих, необходимо построить таблицу ожидаемой (теоретической) частоты. 

Для заполнения ячеек используется формула:  

 

𝑛 j = 
Маргинальнаячастотапостроке∗Маргинальнаячастотапостолбцу

Общеечислонаблюдений
,  (1) 

 

где 𝑛 j = ожидаемая (теоретическая частота) 

Маргинальная частота по строке – «всего». 

Маргинальная частота по столбцу – «итого» [5]. 

Общее число наблюдений – 168. 

Например, рассчитаем nполучал 2-ое(послед.)обр. в АУППРБ (депутат Палаты 

представителей) = 
110∗68

168
 = 44,5 

По аналогии заполняем все ячейки. Результаты представлены в виде таблицы 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Ожидаемые частоты 

Парламент 
Депутаты Палаты 

представителей 

Члены Совета 

Республики 
Итого 

Получали второе и последующее 

образование в АУППРБ 
44,5 23,5 68 

Не получали второе и 

последующее образование в 

АУППРБ 

65,4 34,5 100 

Всего 110 58 168 

Источник: разработано автором по данным [4; 6] 

 

Затем необходимо рассчитать хи-квадрат. Формула хи-квадрат выглядит 

следующим образом: 

Х
2
 =  

(𝑓𝑜−𝑓𝑒 )2

𝑓𝑒
,      (2) 

где fo – частота, наблюдаемая в каждой графе; 

fe – частота, ожидаемая в каждой графе. 

Однако, если статистика хи-квадрат используется для анализа таблицы 

размерностью 2*2, то формула корректируется с учѐтом поправки на непрерывность 

Ф. Йетсе: 

Х
2
 =  

(|𝑓𝑜−𝑓𝑒 |−0,5)2

𝑓𝑒
      (3) 

При расчѐте критерия хи-квадрат необходимо учитывать, что он применим, 

если не более 20% ожидаемых частот меньше 5% (т.е. у нас 4 ячейки, следовательно, 

1 ячейка=25%. В нашем случае все частоты больше 5. Если хотя бы одна частота была 

меньше пяти, то мы не смогли бы рассчитывать взаимосвязь между переменными с 

помощью критерия хи-квадрат) [2]. 
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В нашем случае используем вторую формулу. В первую очередь, необходимо 

рассчитать меру отклонения Пирсона для каждой частоты. Расчѐт производится по 

формуле хи-квадрат (в нашем случае с поправкой на Йетсе), а полученная сумма всех 

отклонений и будет составлять хи-квадрат. Для более удобного представления 

данных и расчѐта критерия хи-квадрат все вычисления были произведены в таблице 

(табл. 3) 

Таблица 3 

Вычисление хи-квадрат 

Наблюдаемое 

(fo) 
Ожидаемое (fe) fo-fe 

( 𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 − 0.5)2

𝑓𝑒
 

 

52 44,5 7,5 1,10 

16 23,5 -7,5 2,08 

58 65,4 -7,4 0,72 

42 34,5 7,5 1,42 

Σ 
  

5,33 

Источник: разработано автором по данным [4; 6] 

 

Затем нужно рассчитать вероятность получения такого или ещѐ большего 

значения. Для этого необходимо знать распределение хи-квадрат для 

соответствующего количества степеней свободы (d.f.). 

df определяется количеством категорий, в которых измерены признаки, т.е. 

размерностью таблицы. В нашем случае каждый из признаков измерен двумя 

категориями: первый признак – получал второе и последующее образование в 

АУпПРБ или нет; второй признак – занятие должности в Палате представителей или 

Совете Республики. 

Для того чтобы рассчитать степень свободы, необходимо вышеуказанные 

величины перемножить: 

df = (r-1) × (c-1),      (4) 

где r – количество категорий в строке без учѐта маргинальных значений 

(т.е. количество строк); 

c – количество категорий в столбце без учѐта маргинальных значений (т.е. 

количество столбцов) [5]. 

Для таблицы 2×2 (характерно для нашего случая) всѐ значительно проще: (2-

1)×(2-1)=1. 

Чем больше степень свободы, тем ближе хи-квадрат будет к нормальному 

распределению. 

Затем необходимо определить критическое значение статистического критерия 

хи-квадрат. В данном случае высчитывать ничего не надо, поскольку существует 

таблица, указывающая, каким должно быть статистическое значение критерия хи-

квадрат в зависимости от степеней свободы (в нашем случае df=1) и вероятность 

ошибки, на которую мы готовы пойти (т.е. желаемый уровень значимости). В 

качестве такового, как правило, принимают 0,05 (5%) [3]. Это означает, что не чаще, 
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чем в пяти случаях из ста, мы получим другой результат, чем при выполненном 

расчѐте. По таблице критических значений для распределения хи-квадрат находим 

значение хи-квадрат критическое (Хи-квадрат крит. (df=1) =3.84) [3]. 

Чтобы принять решение по выдвинутой гипотезе, нужно сравнить расчѐтное 

значение с табличным. Если расчѐтное значение больше табличного, т.е. фактический 

критерий попадает в критическую область, то гипотеза отклоняется. В противном 

случае – не отклоняется. Это означает, что вероятность получить хи-квадрат или 

большее значение больше, чем установленный уровень значимости 0,05. В нашем 

случае Н0 гипотеза отклоняется, поскольку хи-квадрат фактическое (5,33)> хи-

квадрат критическое (3,84). Таким образом, принимается альтернативная гипотеза о 

связанности признаков.Следовательно, можно говорить о наличии связи между 

получением второго и последующего образования в АУпПРБ и занятием должности в 

Парламенте. 

Современная методика предполагает не сравнение критериев, а вероятность 

получить такое или ещѐ большее значение. Такая вероятность называется p-level. По 

сути, p-level – вероятность ошибки первого рода (т.е. отвергаем нулевую гипотезу, 

когда она верна). Для того чтобы принять решение об отклонении или принятии 

нулевой гипотезы по установленным результатам, значение p-levelсравнивают с 

критическим уровнем значимости (α=0,05). Если значение оказалось меньше, чем 

установленный уровень значимости (0,05), то гипотеза отклоняется, в противном 

случае – не отклоняется. В MS Excel такую вероятность можно найти, используя 

функцию ХИ2.РАСП.ПХ (необходимо указать фактический критерий хи-квадрат и 

степень свободы). В нашем случае ХИ2.РАСП.ПХ составил 0,02. Т.е. при одной 

степени свободы вероятность получить значение хи-квадрат=5,33 и больше равна 2%. 

Естественно, поскольку хи-квадрат фактическое больше, чем хи-квадрат критическое, 

то H1 не отклоняется, однако связь между факторными и результативными 

признаками статистически значима при уровне значимости p<0,05 (в нашем случае – 

0,02) 

Выводы. Таким образом, проверку гипотезы можно сделать по критерию хи-

квадрат или по вероятности p-level. Современный подход предполагает расчѐт p-level, 

т.к. это позволяет увидеть степень доказанности отклонения гипотезы. В данной 

работе мы рассмотрели один из возможных способов ответа на вопрос: существует ли 

связь между двумя переменными (получением второго и последующего образования 

в АУпПРБ и избранием с последующим занятием должности в Парламенте). Для 

этого нам необходимо было выдвинуть нулевую гипотезу, что такая связь 

отсутствует, а затем рассмотреть способ статистического испытания данной 

гипотезы. Однако необходимо понимать, что данная связь не существенна с точки 

зрения еѐ силы. Данный критерий не показывает плотность, тесноту связи. Но это уже 

другой вопрос, не связанный с вопросом о существовании взаимосвязи. 
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СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

THE ESSENCE OF CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATIONOF A SOCIAL 

WORKER 

 

Анотація. В статті розкрито сутність поняття «культура ділового спілкування 

соціального працівник», визначено мету ділового спілкування та охарактеризовано 

основні складові культури ділового спілкування.  

Ключові слова: культура ділового спілкування, соціальний працівник. 

 

Abstract. The article reveals the essence of the concept of «the culture of social 

communication of a social worker», defines the purpose of business communication and 

describes the main components of the culture of business communication. 

Keywords: culture of business communication, social worker. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейську спільноту, що 

відбувається на тлі підняття ролі комунікації у перетворювальних процесах усіх 

галузей економіки та соціальної політики, актуалізує підготовку 

конкурентоспроможних професійних кадрів, здатних успішно вирішувати соціальні, 

соціально-педагогічні проблеми різних категорій клієнтів. Вагомим фактором 

https://techlibrary.ru/_2004.pdf
http://house.gov.by/ru
http://www.iprbookshop.ru/8919.html
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підготовки таких фахівців, успіх діяльності яких залежить від взаємодії з іншими 

людьми, постає культура ділового спілкування. Адже для представників професій 

соціального напряму ділове спілкування стає основним професійним знаряддям, а 

комунікативні уміння та навички, знання основних положень теорії спілкування 

становлять основу професійної компетентності.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії і практики ділового 

спілкування висвітлено у філософсько-культурологічному (Л. Буєва, О. Даниленко, 

М. Дмитренко, М. Каган, Н. Корабльова, М. Лукашевич та інші), психологічному 

(В. Воронін, Ю. Жуков, Ф. Кузін, Т. Чмут, та інші), педагогічному (І. Зарецька, 

В. Здоровенко, Л. Зубенко, Т. Ільїна, М. Калашніков, О. Рембач, Ф. Снелл, 

І. Сайтарли, Г. Чайка та інші) ракурсах. 

Різні аспекти культури спілкування та процесу її формування також вивчалися 

філософами і культурологами (Г. Арсентьєва, С. Іконнікова, М. Каган та інші), 

психологами (К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, JI. Виготський, В. Кан-Калік, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов та інші), педагогами (А. Волошина, В. Грехньов, О. Денисюк 

та інші), соціологами (Ж. Малахова, В. Огаренко та інші науковці). 

Формулювання цілей статті: визначити сутність поняття «культура ділового 

спілкування майбутніх соціальних працівників». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Знання закономірностей, які є 

основою комунікативних процесів, вільне володіння навичками спілкування 

складають таку особистісну якість сучасного фахівця як культура ділового 

спілкування. У сучасному суспільстві збільшується число категорій фахівців, у тому 

числі і спеціалістів соціально-педагогічної сфери, які повинні володіти вміннями та 

навичками ділового спілкування. Комунікативна діяльність соціального педагога 

включає в себе спілкування з різними категоріями населення. Соціальний педагог 

повинен вміти встановлювати і підтримувати психологічний контакт на необхідному 

рівні і впливати на розвиток комунікативних процесів.  

Світова практика соціально-педагогічної допомоги клієнтам, які потрапили в 

складні життєві ситуації, показала, що навіть такі проблеми (виховні, матеріальні, 

міжособистісні, внутрішньопсихологічні) є вирішуваними, якщо соціальному 

педагогу вдається підтримати позитивний та доброзичливий стиль ділового 

спілкування з клієнтом.  

За твердженням І. Сайтарли, задля успіху в професійній діяльності суб’єкти 

ділового спілкування мають виходити з того, що їх колега (партнер) завжди є 

особистістю, гідною поваги, довіри, фахівцем у своїй справі, у взаємодії з яким 

необхідно досягти продуктивного (ефективного, взаємовигідного) співробітництва. 

Тому оволодіння нормативною базою ділової культури (культури ділового 

спілкування) є необхідною умовою продуктивного співробітництва у будь-якій сфері 

професійної діяльності [5].  

Щоб краще розкрити зміст і структуру культури ділового спілкування 

майбутнього соціального педагога, зупинимось більш детально на визначенні 

поняття – культура ділового спілкування.  
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що незважаючи на певні дослідження з 

визначеної проблеми на сьогоднішній день у вчених немає єдиного погляду на 

поняття не лише культури ділового спілкування, а й культури взагалі. Тому, щоб 

краще зрозуміти основну дефініцію дослідження, на наш погляд, доцільно розглядати 

це поняття у взаємодії явищ культури і ділового спілкування як феноменів, 

наповнених глибокою суттю.  

Під культурою у широкому смислі розуміється все, що створено людиною 

завдяки фізичної та розумової праці, у більш вузькому – це історично визначений 

рівень розвитку суспільства, що визначається матеріальними умовами життя 

суспільства і виражається у побуті, освіті, вихованні, досягненнях науки, мистецтва, 

літератури [4].  

За визначенням Е. Тейлора, культура – це складна цілісність, яка охоплює 

знання, вірування, мистецтво, мораль, закони, звичаї, здібності і звички, що 

набуваються і досягаються людиною як членом суспільства [2].   

У словнику-довіднику із соціальної педагогіки за загальною редакцією 

Т. Алєксєєнко термін культура тлумачиться як сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, створених людством протягом його історії; духовний компонент людської 

діяльності, який забезпечує різноманітні сторони життя людини; особлива сфера і 

форма діяльності, яка має свій зміст і свою структуру; рівень життєдіяльності, який 

забезпечується постійною підтримкою високих взірців реальної діяльності і 

поведінки людини; предметно-ціннісна форма діяльності, у якій відображається 

історично визначений рівень розвитку суспільства і людини, породжується й 

утверджується людський сенс буття [1]. 

У словнику за редакцією Т. Логвиненко і Н. Гордієнко, культура – це 

сукупність способів та прийомів людської діяльності (як матеріальної, так і духовної), 

що знайшли прояв у знаннях, мистецтві, віруваннях, різноманітних матеріальних 

носіях та іншому; а культура мовлення – упорядкована сукупність нормативних 

мовленнєвих засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально 

виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування.  

Спеціалісти, наголошує Г. Чайка, розглядають культуру у двох напрямах: один 

у контексті особистісного становлення людини, другий – як спосіб її діяльності. Саме 

культура створює те поле і спосіб спілкування, в якому формується кожне окреме 

суспільство зі своєю внутрішньою структурою і завдяки чому воно відрізняється від 

усіх інших [3].  

Оскільки ділове спілкування є видом спілкування, то вважаємо доцільним 

розглянути також таку категорію як культура спілкування.  

Метою ділового спілкування є організація, регулювання, оптимізація 

професійної, наукової, комерційної чи іншої спільної діяльності та її спрямованість на 

вирішення соціально-значущих проблем. Окрім загальної мети, виділяють і особисті 

цілі, які реалізуються учасниками спілкування:  

 прагнення до особистої безпеки у процесі соціальної діяльності;  

 прагнення до підвищення свого життєвого рівня;  
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 прагнення до влади, прагнення розширити коло своїх повноважень;  

 прагнення підвищити і укріпити свій престиж в організації, де учасник 

працює [1].  

Культура спілкування є складовою загальної культури. У науковій літературі 

культура спілкування трактується в єдності як культура поведінки, мовлення і 

мови [2].   

Термін культура спілкування вперше у наукових працях з’явився у 80-ті роки 

ХХ століття. Однією з перших в Україні цей термін у науку ввела психолог Т. Чмут.  

За визначенням Т. Чмут культуру спілкування слід розуміти як наявні в 

суспільстві і житті людини форми творіння спілкування, систематизацію та 

реалізацію його норм, способів та засобів відповідно до ієрархії цінностей та 

установок [3]. 

Культура спілкування, як зазначає М. Пантелюк, характеризується 

нормативністю, яка визначає, як повинні спілкуватися люди в тому чи іншому 

суспільстві, у тій чи іншій ситуації. Норми, як правило, визначаються станом 

суспільства, його історією, традиціями, національною своєрідністю, 

загальнолюдськими цінностями. Кожна епоха в розвитку людства характеризується 

певною культурою спілкування, яка невіддільна від цієї своєрідності й відповідає 

загальнолюдським цінностям[1].  

Характеризуючи культуру спілкування Т. Гриценко окреслює її як цілісну 

систему, що складається із взаємопов’язаних моральних і психологічних культур, 

кожна з яких вносить своє в характеристику цілого [6].  

У словнику-довіднику із соціальної педагогіки зазначається, що культура 

спілкування – це сукупність знань і умінь, способів і навичок комунікативної 

взаємодії, а також пов’язаних з нею загальних для конкретного суспільства і 

конкретних ситуацій етико-психологічних принципів і мовних норм, які виявляються 

у міжособистісній взаємодії і дозволяють безконфліктно досягати порозуміння і згоди 

у спільних інтересах. Є органічною складовою духовного життя суспільства [3].  

Слід зазначити, що культуру ділового спілкування майбутніх соціальних 

педагогів ми розглядаємо як підсистему професійної культури.   

Культуру ділового спілкування вчені трактують як високий рівень уміння 

спілкуватися у діловому світі, професійній сфері. Як зазначає Г. Чайка, культуру 

ділового спілкування можна визначити як сукупність моральних норм та уявлень, що 

регулюють поведінку і взаємини людей у процесі їхньої виробничої діяльності [5].  

У своєму дослідженні О. Урсол професійне спілкування розглядає як процес 

взаємодії індивідів, об’єднаних спільними професійними інтересами, професійною 

діяльністю, в ході якої відбувається обмін професійно значущою інформацією, 

досвідом, ідеями і реалізується поставлена професійна мета [2].  

Визначаючи культуру спілкування у діловій сфері А. Ковальчук зазначає, що 

це спосіб діяльності людини для досягнення суспільно значущих цілей, що 

відображають інтереси людей на основі вільного самовираження і дії. Вчена також 

наголошує, що це сукупність цінностей (свободи, справедливості, прав і обов’язків, 
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відповідальності та самосвідомості) і спосіб їх реалізації в системі соціальних, 

економічних, культурних відносин людей, заснованих на розкритті індивідуальних 

можливостей і здібностей особистості [1].  

За результатами аналізу наукової літератури бачимо, що більшість вчених 

намагалися розглядати феномен культури ділового спілкування через призму 

конкретної професії, ідентифікуючи ділове спілкування з професійним.   

У своєму дослідженні М. Калашніков культуру ділового спілкування визначає 

як історично визначений рівень розвитку комунікативної сфери спеціалістів, що 

включає в себе когнітивну, емоційно-оціночну та діяльнісну складові, а саме: 

професійні знання, переконання, моральні норми і правила, комунікативну 

компетентність [5].  

Проаналізувавши та узагальнивши різні наукові підходи до розуміння суттєвих 

особливостей культури професійного спілкування педагога у психолого-педагогічних 

дослідженнях А. Волошина розглядає культуру ділового спілкування як рівень 

морального розвитку людини та міру прийняття професійних цінностей; рівень 

професійно-особистісних якостей, ступінь здібностей та вмінь; сукупність 

специфічних засобів, що спрямовані на досягнення позитивного результату 

діяльності [4].  

На основі інтеграції акмеологічного, психологічного та особистісного підходів 

А. Улунова визначає культуру професійного спілкування як сутнісну інтегральну 

характеристику, яка являє собою комплекс психологічних характеристик фахівця, що 

забезпечують ефективність його самореалізації у професійному спілкуванні при 

збереженні внутрішнього психологічного комфорту [2].  

На думку О. Баєвої культура ділового спілкування передбачає:   

 високу комунікативну культуру, тобто мистецтво говорити (у тому числі 

публічно) та слухати; 

 уміння об’єктивно сприймати і правильно розуміти партнера;  

 уміння будувати відносини з будь-яким партнером, домагатися ефективної 

взаємодії на основі спільних інтересів [6].  

Узагальнюючи вищесказане, будемо розуміти культуру ділового спілкування як 

сукупність професійних знань, перцептивних та комунікативних умінь, моральних 

норм, етико-психологічних принципів, що регулюють соціальну поведінку і взаємини 

співрозмовників під час взаємодії та сприяють розвитку контактів між партнерами, 

порозумінню і досягненню поставленої мети. 

Враховуючи те, що нас найбільше цікавить культура ділового спілкування саме 

майбутнього соціального педагога, розглянемо це поняття саме з такої позиції.   

У своєму дослідженні Н. Курилович визначає поняття культура професійного 

спілкування майбутніх соціальних працівників, як інтегровану характеристику 

професійних та особистісних якостей, що відображає сукупність світоглядних і 

професійних знань, якостей, умінь, навичок, інтересів, потреб, моральної позиції, 

ціннісних орієнтацій, норм і зразків поведінки соціального працівника, які, активно 
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проявляючись у його комунікативній діяльності, дозволяють ефективно виконувати 

професійні завдання, які стоять перед ним в системі –соціальний працівник – клієнт – 

соціальний працівник – соціальний інститут [1].  

На думку Н. Крилової, культура фахівця є інтегративним показником 

поведінки і діяльності в єдності й взаємодії таких складників:  

 система знань та інтересів особистості, що визначають кругозір, який 

формується на широкій базі інформаційного знання;  

 система переконань, що утворює світоглядний рівень культури особистості, 

який формується на базі інтересів, життєвих уподобань і ціннісних орієнтацій в 

процесі аксіологічної діяльності, рефлексії, формування самосвідомості;  

 система умінь і розвинених на їх основі здібностей, що утворює рівень 

практичної діяльності, який формується на базі соціальних потреб і установок в 

процесі накопичення і реалізації досвіду;  

 система індивідуальних норм поведінки і засвоєння методів діяльності, що 

утворює рівень регуляції соціальної поведінки особистості, який формується на базі 

культурних зразків і принципів поведінки через різні форми спілкування і 

самовиховання;   

 система соціальних почуттів, що утворює рівень емоційної культури, який 

формується на базі переживань процесів діяльності і поведінки особистості [1].  

На нашу думку, культура ділового спілкування майбутнього соціального 

педагога базується на: 

 комунікативних якостях та уміннях;  

 знаннях норм і правил спілкування;  

 мовленнєвій культурі (здатність використовувати оптимальні для конкретної 

ситуації мовні засоби);   

 мовленнєвому етикеті (сукупність мовних засобів, які регулюють нашу 

поведінку в процесі мовлення);  

 діловому етикеті (встановлений порядок поведінки, що задовольняла би всіх 

учасників, які обговорюють певну проблему);  

 професійній етиці (знання етичних стандартів соціально-педагогічної 

діяльності).  

Діловий етикет – норми, які діють у сфері виробничо-трудових відносин, 

регулюють стиль роботи, манеру поведінки і спілкування при вирішенні ділових 

проблем; це встановлений порядок і норми взаємовідносин з керівництвом, у 

відносинах між колегами, партнерами, клієнтами. Діловий етикет спирається на 

загальні норми, хоча до кожної окремої професії формуються певні особливі правила. 

Оскільки різні професії мають певну специфіку, то з урахуванням особливостей тієї 

чи іншої професійної діяльності людей утворилась професійна етика, що розвивається 

на основі осмислення і узагальнення практики представників певної професійної 

групи.  

Етика – це сукупність правил, норм, установок, принципів, які засновані на 
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загальнолюдських цінностях і регулюють відносини між людьми.  

Професійна етика – це система конкретних моральних норм і принципів, кодекс 

правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які 

відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним 

знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності 

за виконання професійних обов’язків. Оскільки об’єктом професійної діяльності 

соціального працівника є люди, то така діяльність утворює складну систему 

взаємоперехідних, взаємозумовлених моральних стосунків, до якої належать перш за 

все:   

 ставлення спеціалістів до об’єкта праці (соціальний педагог – клієнт);  

 стосунки спеціаліста з колегами (соціальний педагог і педагоги в школі, 

соціальний педагог – соціальні працівники);  

 ставлення спеціаліста до суспільства (призма професійної діяльності).  

Професійна етика визначає правила морального вибору, що постає перед 

працівниками, а також конкретизує методи формування конкретного морального 

судження в конкретних ситуаціях [2].  

Професійна етика поширюється на ті професії, до яких висуваються найбільш 

високі моральні вимоги. Саме до такої професії належить соціальний педагог. 

Протиріччя, які виникають у ході соціальної практики, мають регулюватися 

спеціальним кодексом, який визначав би саме ті норми поведінки фахівців, що бажані 

для розвитку соціальної сфери.  

Тому соціальний педагог у своїй діяльності має дотримуватися моральних 

норм, правил, принципів, визначених етичним кодексом соціального педагога.  

Вимоги кодексу базуються на загальних моральних принципах у професійній 

діяльності, що дає підстави вважати його основою моральноетичної культури 

фахівця. Але, оскільки предметом нашого дослідження є культура ділового 

спілкування майбутніх соціальних педагогів, то для нас важливі саме ті вимоги, які 

стосуються спілкування.   

Отже, соціальний педагог має дотримуватися таких етичних принципів 

професійної діяльності, як: 

 ввічливості та поваги до людської гідності;  

 доброзичливості, уваги та привітності;  

 тактовності та співпереживання;  

 коректності та толерантності;   

 вимогливості та справедливості;  

 обов’язковості (як вияв професійного обов’язку та честі, гарантія надійності, 

взірець дисциплінованості, вияв поваги до членів педагогічного колективу);  

 критичності та самокритичності;  

 самодисципліни (як уміння володіти собою та контролювати власні емоції у 

будь-яких конфліктних або екстремальних ситуаціях).  

Отже, культура ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів 
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передбачає, що таке спілкування спирається на систему загальнолюдських цінностей, 

відбувається згідно з прийнятими правилами і нормами та враховує психологічні 

закономірності міжособистісного спілкування, слугує успішному вирішенню 

професійних завдань. Вона дозволяє посилювати психологічний контакт соціального 

педагога з діловими партнерами, досягати влучного сприйняття і розуміння в процесі 

спілкування, прогнозувати поведінку співрозмовника і направляти його. 

Таким чином, врахування специфіки ділового спілкування соціального 

педагога дозволяє визначити нам культуру ділового спілкування майбутнього 

соціального педагога як інтегративну властивість особистості, що забезпечує 

ефективну взаємодію з особами, які є об’єктами чи суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності, на основі професійних знань, перцептивних та комунікативних умінь, 

моральних норм, етикопсихологічних принципів. 

До об’єктів соціально-педагогічної діяльності відносимо тих осіб, які 

потребують допомоги чи підтримки в процесі їхнього соціального становлення та 

розвитку.  

До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності належать особи, які є 

представниками державних, громадських організацій, фізичні особи, які надають 

соціальну допомогу різним категоріям дітей та молоді.  

Щоб досягти підвищення ефективності формування культури ділового 

спілкування майбутніх соціальних педагогів необхідно забезпечити необхідні 

організаційно-педагогічні умови, які сприятимуть набуттю необхідних 

компетентностей майбутнього соціального педагога. 

Констатуючи потреби практики у забезпеченні процесу формування культури 

ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці, 

підкреслимо й наявність потреб педагогічної науки у розвитку відповідних 

теоретичних положень. Це дозволяє нам констатувати, що формування культури 

ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці виступає 

педагогічною проблемою, яка потребує глибокого дослідження, вивчення та 

розвитку. Тому метою нашого подальшого дослідження буде визначення наявного 

стану культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів, щоб у 

подальшому проаналізувати та сформулювати можливості її формування у фаховій 

підготовці 

Висновки. Отже, враховуючи специфікуділового спілкування соціального 

працівника визначено «культуру ділового спілкування майбутнього соціального 

педагога» як інтегративну властивість особистості, що забезпечує ефективну 

взаємодію з особами, які є об’єктами чи суб’єктами соціально педагогічної діяльності 

на основі професійних знань, перцептивних та комунікативних умінь, моральних 

норм, етико-психологічних принципів. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

LEGAL FRAMEWORKS FOR IMPLEMENTATION OF STATE 

MOLODYZHODNYI POLITICS IN UKRAINE 

 

Анотація. У статті розглянуті питання пов’язані з розвитком законодавства 

щодо державної молодіжної політики, а також засадничі питання реалізації 

молодіжної політики в зарубіжних країнах та в Україні. Проаналізовано особливості 

проблем практичної реалізації молодіжної політики та шляхи їх вирішення в Україні.  

Ключові слова: державна молодіжна політика, засади реалізації державної 

молодіжної політики, молодь, молоді громадяни, органи публічної влади. 

 

Abstract. The article deals with issues related to the development of legislation on 

state youth policy, as well as on the implementation of youth policy in foreign countries and 

in Ukraine. The peculiarities of problems of practical implementation of youth policy and 

ways of their solution in Ukraine are analyzed. Keywords: public youth policy, young 

people, young citizens, money stimulation. 

Keywords: state youth policy, principles of implementation of state youth policy, 

youth, young people, public authorities. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні трансформаційні зрушення 

в Україні, які викликані кардинальною перебудовою політичної, економічної системи, 

формування та розвиток громадянського суспільства потребують модернізації 

державної молодіжної політики як на рівні принципів, так і діяльності усіх суб’єктів 

формування та її реалізації. Саме молоде покоління є тим інноваційним ресурсом, 

активною, творчою силою, від якої залежать прогресивний розвиток Української 

держави та суспільства. Очевидним є те, що нині виникла потреба у нових підходах, 

ідеології, стратегії державної політики щодо молоді, оскільки базові документи 

(Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» [11], 

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
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Україні» [12]), прийняті на початку 90-х років минулого століття, потребують 

кардинальних змін.  

Специфіка державної політики щодо молоді полягає у тому, що вона здатна 

забезпечувати погодження інтересів молоді, держави та суспільства у цілому через 

регулювання соціальних взаємодій між ними. Зазначене регулювання здійснюється 

через унормування діяльності суб’єктів. Таким чином, можна сказати, що на 

теперішній час існує коло суспільних відносин у молодіжній сфері, яке піддається 

юридичному впливові. У процесі правового регулювання відбувається «юридичний 

вплив права на суспільні відносини, які власне і перетворюють право не лише на 

певну формальну або формалізовану в юридичних нормах об’єктивність, але й на 

чітко визначену соціальну реальність, яка трансформує соціальні відносини, впливає 

на їх розвиток, сприяє досягненню суспільно значимих цілей і цінностей» [6, с. 93].  

Із приводу сказаного, закономірно виникає питання щодо меж правового 

регулювання суспільних відносин у молодіжній сфері, ролі Конституції у процесі 

нормування відносин у сфері державної молодіжної політики та визначення предмета 

конституційно-правового регулювання. 

Визначення меж правового регулювання у рамках другого підходу дає 

можливість встановити межі можливого та необхідного правового регулювання. 

Мова йде про так звану верхню (зовнішню) та нижню (внутрішню) межі правового 

регулювання. Інакше кажучи верхня межа окреслює коло суспільних відносин, які 

можуть бути врегульовані правом, а нижня – коло суспільних відносин, які повинні 

бути врегульованими нормами права. Верхні межі мають об’єктивний характер і 

формуються ступенем розвитку суспільства, характером відносин у ньому. Вони 

виокремлюють сферу суспільних відносин, за межами якої суспільні відносини не 

піддаються правовому регулюванню з причин особливостей цих відносин (їх 

неможливо точно формалізувати, контролювати, неможливо створити ефективні 

державні механізми примусу до їх виконання). Такі відносини не піддаються прямому 

впливові суспільства на їх розвиток та формування. Внутрішні межі правового 

регулювання виокремлюють більш вузьке коло суспільних відносин – це відносини 

всередині сфери, що окреслюється верхніми межами. Ці межі залежать від потреб 

суспільства у правовому регулюванні певних (певного кола) суспільних відносин. Це 

коло визначає той мінімальний перелік відносин, який обов’язково має бути 

контрольований правом (державою), без якого не може існувати суспільство, 

оформлене в державу, без якого є неможливим нормальний, безпечний розвиток 

суспільства та його членів [10, с. 7].  

Ширина смуги між верхньою та нижніми межами визначається ступенем 

розвитку держави та суспільства у конкретний період часу. Цей підхід до розуміння 

меж правового регулювання може бути використано для визначення меж та 

особливостей конституційно-правового регулювання у сфері реалізації державної 

молодіжної політики, а також визначення змісту конституційно-правових засад 

реалізації державної молодіжної політики. 

Аналіз розвитку суспільних відносин, в яких учасником є молодь, або 
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відносини інших суб’єктів з метою впливу на молодь дає підстави стверджувати, що 

не всі ці відносини можуть бути урегульовані нормами права і не всі відносини 

потребують такого регулювання. У результаті екстраполяції попередньо викладених 

теоретичних положень щодо меж правового регулювання на предмет цього 

дослідження можна зробити висновок, що всі відносини, в яких однією із сторін є 

держава в особі своїх органів підлягають правовому регулюванню. До цієї групи 

відносин слід включити відносини, пов’язані з реалізацією повноважень, функцій 

органів державної влади та місцевого самоврядування, відносини взаємодії органів 

публічної влади з інститутами громадянського суспільства. Щодо участі суб’єктів, не 

наділених владними повноваженнями, то унормуванню можуть бути піддані лише 

відносини, пов’язані із їх легалізацією та взаємодією з органами влади. 

Процес правового регулювання пов’язаний не лише з визначенням предмета 

цього регулювання, але й зі встановленням цілей. Цілі конституційно-правового 

регулювання є взаємозалежними із цілями конституційного розвитку та цілями у 

сфері реалізації державної молодіжної політики. До таких цілей перш за все 

необхідно віднести створення умов, за яких забезпечується реалізація молоддю своїх 

прав, їх охорона, що у кінцевому результаті сприятиме встановленню законності та 

правопорядку у молодіжному середовищі [9, с. 274]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення 

поняття «засада»: основа чогось, те головне на чому ґрунтується, базується що-

небудь, спосіб, метод здійснення. У результаті порівняння тлумачень термінів 

«засади» та «принцип» слід зазначити, що ці категорії є дуже близькими, проте не 

тотожними. 

На думку О.В. Марцеляка, останнім часом у чинному законодавстві та науковій 

літературі поряд із латинським терміном «принцип», який є терміном-

інтернаціоналізмом, усе частіше вживається властивий саме українській мові термін 

«засада». Як власне українське слово, «засада», цілком відповідає слову «принцип». 

Окрім цього, О.В. Марцеляк, зазначає, що слово «засада» слід уважати найбільш 

природним для нашого (українського) терміновживання, як дещо віддалене від 

латинського та майже синонімічне слову «закон» [8, с. 38-39].  

Виходячи з того, що «норми засад конституційного ладу за своїм типом 

значною мірою є нормами-принципами, нормами-дефініціями, нормами-цілями», 

Ю.С. Гаєвська пропонує поняття «засада» та «принцип» розглядати як тотожні 

поняття [2, с. 52]. 

Для тексту Конституції України характерним є використання терміна «засади», 

які містять принципи, тобто поняття «засада» є ширшим за поняття «принцип». Як 

приклад, можна навести положення ч. 2. ст. 3 Конституції, в якому закріплюється 

головний обов’язок держави – «утвердження і забезпечення прав і свобод людини». 

Слід також звернути увагу на положення ст. 92 Конституції України [5], в якій 

визначаються сфери законодавчого регулювання суспільних відносин, і законодавець 

використовує поняття «засада», не обмежуючи їх лише принципом. 

Усе вищезазначене дає підстави стверджувати, що засади містять у собі як 
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принципи, так і інші правоположення основоположного засадничого характеру, а 

принцип є концентрованим вираженням ідеї, цінності.  

Безумовно, на формування та реалізацію конституційно-правових засад 

впливають норми міжнародно-правових актів, проте, слід розрізняти міжнародно-

правові акти обов’язкового та рекомендаційного характеру. Акти обов’язкового 

характеру складають частину національного законодавства і відповідно входять до 

конституційно-правових засад у формі норм законів. Акти ж рекомендаційного 

характеру формально не є складовою національного законодавства, проте, з огляду на 

євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, мають бути врахованими з 

перспективою на майбутнє. 

У сфері реалізації державної молодіжної політики можна відзначити ряд 

стратегічних міжнародних документів, які у своїй сукупності формулюють стандарти 

реалізації молодіжної політики в національних державах. До таких документів слід 

зарахувати акти прийняті на рівні функціонування ООН, Ради Європи та 

Європейського Союзу. 

З огляду на важливість орієнтації національного молодіжного законодавства на 

міжнародну та європейську практику молодіжної політики, враховуючи 

транснаціональність більшості тенденцій у молодіжній сфері, є потреба коротко 

охарактеризувати ці документи та систематизувати основні стандарти реалізації 

політики щодо молоді. 

На 1390-ому пленарному засіданні ООН, 7 грудня 1965 р., було прийнято 

Декларацію про поширення серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги та 

взаєморозуміння між народами. Цей документ містить заклик до урядів держав, 

неурядових організацій і молодіжних рухів визнати принципи, закріплені в 

Декларації, та забезпечити їх дотримання шляхом впровадження відповідних 

заходів [3]. 

Декларація ООН містить 6 принципів. Перший принцип закріплює, що молодь 

повинна виховуватися в дусі миру, справедливості, свободи, взаємоповаги та 

взаєморозуміння. Реалізація цього принципу сприятиме встановленню рівноправності 

для всіх людей і всіх народів, економічному та соціальному прогресу, а також 

роззброєнню та підтриманню міжнародного миру та безпеки. У другому та третьому 

принципові проголошується поширення ідеалів миру, гуманізму, міжнародної 

солідарності та поваги до основних прав людини і права народів на самовизначення. 

Останні три принципи орієнтують держави на заохочення та розширення обмінів 

молоддю, стимулювання утворення молодіжних об’єднань.  

В 1995 р. ООН прийняла Всесвітню програму дій в інтересах молоді на період 

до 2000 року та на наступний період, яка стала міжнародною стратегією вирішення 

проблем молоді та розширення можливості її участі у житті суспільства [1].  

Програма забезпечувала міжсекторальний стандарт як для формування 

політики, так і для реалізації моделей комплексних заходів на всіх рівнях з метою 

більш ефективного вирішення проблем, з якими стикається молодь у різних умовах, і 

розширення її участі  у житті суспільства. Програма визначила 10 пріоритетних 
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напрямків діяльності: освіта, зайнятість, голод та злидні, охорона здоров’я, оточуюче 

середовище, зловживання наркотичними засобами, злочинність серед неповнолітніх, 

організація дозвілля, дівчата та молоді жінки, повна та ефективна участь молоді у 

житті суспільства та в процесі прийняття рішень.  

У межах європейського простору прийнято ряд документів у сфері молодіжної 

політики, які формалізують стандарти її реалізації. Серед них слід виокремити акти, 

які стосуються реалізації молодіжної політики у цілому та за напрямками реалізації 

політики щодо молоді. 

До документів загального характеру слід віднести: Спільну декларацію 

міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» від 19 червня 

1999 р., Стратегію Європейського Союзу щодо молоді на 2010-2018 рр., Білу книгу 

Європейської Комісії: Нові імпульси для європейської молоді (2001) [7]. 

У сфері популяризації здорового способу життя, занять спортом, охорони 

здоров’я прийнято Резолюцію Ради ЄС щодо здоров’я та благополуччя молоді, 

2008/C 319/01 [7]. У сфері освіти, неформальної освіти прийнято: Рекомендацію Ради 

Європи про визнання неформального та інформального навчання (2012/C 398/01); 

Рекомендацію Ради Європи щодо сприяння та визнання неформальної 

освіти/навчання молоді (2003) [7]. 

У сфері реалізації громадянського активності: Європейський молодіжний пакт 

та сприяння активній громадянській позиції (2005), Комунікація щодо сприяння 

повноцінній участі молоді в освіті, зайнятості та соціальному житті (2007), 

Переглянута Європейська хартія про участь молоді у місцевому та регіональному 

житті (2008), Рекомендація (98) 8 про участь дітей у сімейному та соціальному житті 

Рекомендація (97) 3 про участь молоді у розбудові майбутнього громадянського 

суспільства [7]. 

Аналіз вищезазначених документів дає змогу систематизувати та узагальнити 

стандарти молодіжної політики, які використовуються в рамках Ради Європи та 

Європейського Союзу. 

До системи європейських стандартів слід зарахувати такі положення: 

 недопущення дискримінації за ознаками віку, статі, стану здоров’я та 

забезпечення рівних можливостей в реалізації прав молоді на освіту, неформальну 

освіту, охорону здоров’я, працю, заняття фізичною культурою та спортом; 

 популяризація та заохочення до здорового способу життя, занять фізичною 

культурою та спортом; 

 залучення ЗМІ до просвітницьких заходів та поширення інформації про права 

молоді, діяльність державних та громадських структур; 

 підтримка та стимулювання активності молодіжних громадських організацій, 

залучення їх до формування та реалізації ДМП; 

 створення умов для молодіжної мобільності; 

 розробка механізмів для проведення діалогу з молодими людьми; 

 інституціоналізація участі молодих людей у місцевих та регіональних справах 
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через функціонування молодіжних парламентів, молодіжних урядів, форумів. 

Слід зазначити, що результатом активних дій європейської молоді останніми 

роками стали законодавчі ініціативи, сформульовані у вигляді пропозицій щодо 

удосконалення законодавчого врегулювання питань реалізації молодіжної політики 

на загально європейському рівні. Зазначені законодавчі ініціативи планується 

запровадити до 2024 року, вони містять таке: 

1. Створення установи із захисту, розвитку і просування прав молодих людей – 

Уповноважений ЄС з прав молоді. Створення інституту молодіжного омбудсмена 

Співтовариства, з метою координації та моніторингу загальної молодіжної політики 

ЄС. Відсутність такого інституту в ЄС створює проблеми у галузі заохочення, 

розвитку та захисту прав молодих людей. 

2. Встановлення мінімального відсотка ВВП, який буде виділятися щорічно на 

освіту молодих людей з держав-членів ЄС, що стане важливим стимулом розвитку 

ЄС та необхідною умовою поступу європейського суспільства до 2024 року. 

3. Програми профорієнтації для підлітків та молоді, з метою подолання розриву 

між освітою і зайнятістю. Програми мають містити підтримку профорієнтації, 

професійного розвитку і контрольованих стажувань, а також мають реалізовуватися у 

тісній координації та співпраці з освітніми установами і роботодавцями ЄС та за його 

межами. 

4. Розширення прав і можливостей молодих жінок у Європейському Союзі, 

створення додаткових європейських програм, спрямованих на виправлення 

гендерного дисбалансу і розширення можливостей молодих жінок у Спільноті 

(заходи з охорони здоров’я, стимулювання соціального розвитку та підтримки 

молодих жінок). 

5. «Кікстартер для життя» (розширення прав і можливостей молодих 

підприємців), створення комплексної програми «кікстартер для життя», спрямованої 

на розширення можливостей і підтримку молодих підприємців, яка матиме важливе 

значення для національних та мультинаціональних економік. 

6. Соціальні виплати для підлітків і молоді, удосконалення 

загальноєвропейських директив щодо покращання якості суспільних послуг для 

молодих людей та полегшення доступу до них (доступ до можливостей освіти та 

професійної підготовки молодих людей). 

7. Платформа обміну для молодих фахівців, створення європейської платформи 

молодих фахівців для обміну інноваційними ідеями у рамках добровільної програми 

обміну та волонтерства з позиції державних і приватних установ. 

8. Просування загальної молодіжної європейської ідентичності, розробка 

загального підходу до створення спільної європейської ідентичності в усіх країнах ЄС 

(зробити свій внесок у спільну ідентичність для всіх молодих європейців). 

9. Просування участі молоді у демократичному житті Співтовариства, розробка 

нових програм з метою сприяння подальшої участі молоді у демократичному житті 

ЄС. 

10. Мистецтво як інструмент для розширення прав і можливостей молоді, 
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створення нових програм, які будуть підтримувати просування мистецтва як 

інструмент для розширення можливостей молоді в Європейському Союзі [4, с. 171]. 

У результаті запровадження молодіжних законодавчих ініціатив система 

європейських стандартів розшириться та якісно видозміниться відповідно до потреб 

та інтересів європейської молоді. 

Безумовно, на формування конституційно-правових засад ДМП і всього 

молодіжного законодавства істотно впливають і міжнародні, і європейські стандарти 

державної молодіжної політики, проте говорити про їх виключність як самостійного 

елемента до системи цих засад немає підстав. 

На основі аналізу науково-теоретичних аспектів конституційних засад як 

правової категорії запропоновано авторське визначення поняття «конституційно-

правові засади реалізації державної молодіжної політики», під якими пропонується 

розуміти систему ідей, цілей, принципів, яких закріплено, або які випливають зі 

змісту норм Конституції та Законів України та є основою правового та інституційного 

забезпечення діяльності держави та взаємодії органів публічної влади з молоддю, 

інститутами громадянського суспільства з метою створення умов для повноцінного 

розвитку молоді. 

Конституція України не містить понять «молодь», «державна молодіжна 

політика», проте саме її положення є підґрунтям для конституційно-правових засад й 

усього конституційно-правового регулювання питань реалізації державної 

молодіжної політики. Такі конституційні характеристики держави як суверенність та 

незалежність, демократичний, правовий та соціальний її характер (ст. 1 Конституції 

України); визнання людини найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [5]; засади 

функціонування держави та суспільства (ст. 6, 7, 8, 15, 19) [5]; засади 

конституційного статусу людини та громадянина (ст.21, 22, 23, 24) [5] визначають і 

характер конституційно-правових засад реалізації державної молодіжної політики, їх 

спрямованість на формування правових, економічних умов для соціалізації молодої 

людини.  

Враховуючи особливості конституційних норм та принципів, а саме їх вищу 

юридичну силу; особливий юридичний зміст; установчий характер; безпосередній і 

прямий характер їхньої дії; універсальність; програмний характер, можна виокремити 

такі функції конституційно-правових засад реалізації державної молодіжної політики: 

програмну (засади визначають цілі, завдання напрямки реалізації державної 

молодіжної політики); системотворчу (конституційно-правові засади забезпечують 

концептуальну єдність конституційно-правового та інституційного забезпечення 

реалізації державної молодіжної політики); регулятивну (є ядром правового 

механізму реалізації державної молодіжної політики). Зазначені функції системи 

конституційно-правових засад визначають їх роль та місце у конституційно-

правовому забезпечені реалізації державної молодіжної політики, вони є 

першоосновою усього нормативно-правового регулювання та серцевиною 

конституційно-правового, зокрема. 

Ефективність реалізації державної молодіжної політики знаходиться у прямій 
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залежності від реалізації її конституційно-правових засад у правотворчій діяльності та 

практичній діяльності суб’єктів реалізації державної молодіжної політики. 

Відтворення конституційно-правових засад в нормах поточного законодавства та 

виявлення існуючих проблем їх реалізації у правотворчій сфері розглянуто у другому 

розділі цього дослідження. Реалізація конституційно-правових засад в практичній 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства досліджено у третьому розділі. 

На підставі здійсненого аналізу в системі конституційно-правових засад 

реалізації державної молодіжної політики пропонується виокремлювати дві групи: 

нормативно-ціннісні та інституційні засади реалізації державної молодіжної політики. 

Нормативно-ціннісні засади визначають цілі, завдання, пріоритети, напрямки 

реалізації державної молодіжної політики та конституційно-правовий статус суб’єктів 

реалізації державної молодіжної політики. До цієї групи слід зарахувати: 

пріоритетність державної молодіжної політики; повага до поглядів молоді та її 

переконань; узгодження інтересів держави, суспільства та молоді; сприяння 

повноцінному розвитку молоді; принцип участі молоді в реалізації державної 

молодіжної політики. 

Інституційні конституційно-правові засади, у свою чергу, містять три групи 

засад: 1) конституційно-правові засади діяльності органів публічної влади у сфері 

реалізації державної молодіжної політики; 2) конституційно-правові засади діяльності 

інститутів громадянського суспільства з реалізації державної молодіжної політики; 

3) конституційно-правові засади взаємодії усіх суб’єктів реалізації державної 

молодіжної політики. До цієї групи засад належать: принцип системної діяльності; 

принцип соціальної компенсації (забезпечення правового та соціального захисту 

вразливих груп молоді); принцип координованості зусиль усіх суб’єктів реалізації 

державної молодіжної політики; принцип поєднання загальнодержавних та місцевих 

інтересів; принцип соціального партнерства; принцип інформаційної відкритості; 

принцип рівних можливостей для всіх інститутів громадянського суспільства як 

суб’єктів реалізації державної молодіжної політики тощо. 

Отже, у результаті дослідження цього питання зроблено висновок, що 

конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики базуються на 

конституційно закріплених засадах конституційного ладу, є ядром конституційно-

правового забезпечення реалізації державної молодіжної політики та здійснюють 

програмний, системотворчий та регулятивний вплив як на процес формування 

нормативно-правової основи. 
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СУЧАСНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНОМУ ШПИГУНСТВУ В 

УКРАЇНІ 

 

CURRENT MEASURES OF COUNTERVAILING ECONOMIC PERSONNEL IN 

UKRAINE 

 

Анотація. У статті досліджено сучасні заходи протидії економічного 

шпигунства в Україні. Розглянуто мотиви економічного шпигунства на підприємстві 

та виокремлено декілька способів захисту підприємства від економічного 

шпигунства, також здійснено порівняння української компанії з американською 

«The Boston Globe» та наведено висновки та пропозиції щодо протидії економічному 

шпигунству в Україні. 

Ключові слова: економічне шпигунство, економічна безпека, 

кіберзлочинність, розвідка, інсайдери, комерційна таємниця. 

 

Abstract. The article investigates modern measures to combat economic espionage 

in Ukraine. The article discusses the motives of economic espionage at the enterprise and 

identifies several ways of protecting the enterprise from economic espionage, compares the 

Ukrainian company with the American «The Boston Globe» and provides conclusions and 

proposals on combating economic espionage in Ukraine. 

Keywords. Economic espionage, economic security, cybercrime, intelligence, 

insiders, commercial secrets. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі в Україні виникають різноманітні 

економічні аномалії та реальні загрози економічного шпигунства з боку недружніх 

представників бізнесу. Саме тому, обрана тема в наш час залишається актуальною, 

так як існує доцільність формування механізму протидії боротьби зі шпигунством. 

Формулювання цілей статті. Дослідити метод економічного шпигунства та 

визначити основні заходи захисту підприємства від нього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над заходами протидії економічному 

шпигунству працювало багато іноземних та вітчизняних вчених таких як: Зубко М.І., 

Барановський О.І. [1], Вовченко В.В. [2], Калмик М.І. [5], Мунтіян В.І. [6], 

Чередниченко А.А. та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом в Україні набуває 

посилення тенденції прояву економічного шпигунства. Вдаючись до послуги 

економічного шпигунства, всі підприємства страхують себе від необхідності 
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діятивсліпупідштовхуючисебе на прийняттяневірногорішення, якеможе надто дорого 

обійтися вітчизняним підприємствам. 

На сьогодні основним трактуванням економічного шпигунства є визначення 

«Інтерполу» – це форма недобросовісної конкуренції, за допомогою якої відбувається 

незаконне отримання, розголошення та використання інформації,що становить 

комерційну таємницю [4]. 

Економічне шпигунство характеризується розвідувальною діяльністю. Це 

поняттяєдоволістародавнім і його доволі важко витіснити з українського ринку.  

Більшість опитаних керівників підприємств, а саме 86%, рахують 

недостовірним те, що саме їхня компанія може піддатися економічному шпигунству. 

Взявши до уваги думку експертів ErnstYoung, можна сказати що даний підхід є 

бездумний, тому що заходи які застосовують підприємці на даному етапі є 

несучасними та відомими кожному професійному хакеру, переважно це заходи які 

фіксують несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж або деякі ускладнення 

для паролів, що не являється великою проблемою для шпигунів [7]. 

Взагалі українські компанії надто наївні, а також часто вважають себе у 

безпеці, хоча це не так, тому що методи шпигунства з кожним роком суттєво 

вдосконалюються, і для захисту підприємства застарівши заходи боротьби будуть 

неефективними, потрібно впроваджувати щось нове та ефективне. 

Менеджери виокремлюють різні мотиви економічного шпигунства на 

підприємстві починаючи з фінансово-матеріальної зацікавленості, кар’єрного мотиву, 

особистої помсти та закінчується ідеологічним мотивом. Дані мотиви класифікують 

за характером виникнення, які відбувається внаслідок наступних дій 

інсайдерів (рис. 1). 

 
Джерело: побудовано на основі джерела [2] 

Рис 1. Дії інсайдерів за характером виникнення 

Дії інсайдерів за характером виникнення
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Згідно даним Інтерполу було відомо, що 25% службовців підприємств здатні 

продати секрети фірми кому завгодно, 50% стають на цей шлях за обставин і 25% 

єнасправдівідданісвоємупідприємству (рис. 2). 

 

 
Джерело: побудоване на основі джерела [4]. 

Рис 2. Розкриття інформації службовцями підприємства 

 

Способи захисту протидії економічного шпигунства в Україні такі ж 

різноманітні як і шпигунство. Виокремлюють декілька способів захисту підприємства 

від економічного шпигунства: впровадження укладання на підприємстві 

інсайдерських договорів; зі сторони керівника, я вважаю, що потрібно збільшити 

контроль за процесом обробки інформації на підприємстві; розпочати з робітниками 

проводити інструктаж щодо нерозголошення інсайдерської інформації; мотивувати 

працівників за нерозголошення інсайдерської інформації та інше. 

Головна проблема конфіденційності інформації висувається в Законі України 

«Про захист інформації», що зводиться до того, щоб керівники та працівники 

навчилися зберігати та захищати свою інсайдерську інформацію [9, с. 286].  

Звернемо увагу на те, що захист інформації потребує фінансових вкладень. 

Досліджена американська компанія та її діяльність орієнтована 

наборотьбузекономічнимшпигунством. Крім того «TheBostonGlobe» випускає 

щоденно газети та вважається найбільшою та найприбутковішою в Бостоні, яка 

входить в 500 самих щасливих підприємств світу та витрачає в рік сотні тисяч доларів 

(рис. 3). 

Дослідження показали,що США витрачає більше коштів на дослідження 

економічного шпигунства, ніж будь-яка інша країна в світі, включаючи Україну. 

Обсяг зусиль і ресурсів, вкладених в розробку унікального продукту чи процесу, який 

може забезпечити перевагу в діловому світі, є значним. Але що станеться, якщо 

відбудеться крадіжка таємниці компанії «TheBostonGlobe»на користь іноземної 

країни. Пошкодження можуть серйозно підірвати компанію включивши втрачений 

дохід, втрачену роботу, пошкоджену репутацію, втрачені інвестиції для досліджень і 
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розробок, переривання виробництва – це може навіть призвести до виходу компанії з 

бізнесу [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:побудоване на основі джерела [8]. 

Рис 3. Характеристика «The Boston Globe» 

 

Компанія «The Boston Globe» витратила багато часу, сил та ресурсів для 

розробки ідеї, для того щоб захистити свою компанію від економічного шпигунства 

підприємство притримується рекомендацій ФБР щодо економічного захисту [3]: 

 визнати загрозу; 

 визначити і оцінити комерційну таємницю; 

 впровадити план захисту комерційної таємниці; 

 захищати секрети фізичної торгівлі та обмежувати доступ до комерційної 

таємниці; 

 забезпечити безперервну підготовку персоналу безпеки; 

 розробка програми інсайдерської загрози; 

 активно повідомляти про підозрілих інциденти в ФБР до того, як ваша 

конфіденційна інформація буде необоротно скомпрометована. 

На нашу думку Україні доцільно перейняти досвід іноземної компанії 

«TheBostonGlobe». Можемо сказати, що Україна на даному етапі 

розвиткунезвертаєособливоїувагипротидіїекономічномушпигунству [12]. 

На сьогодні досить активно розвивається кіберзлочинність в Україні. Більша 

частина науковців акцентує свою увага на кіберзлочинності, як на наростаючій 

загрозі економічної безпеки нашої держави, тому що ті заходи безпеки, що є на 

даному етапі вважаються не суттєвими. 

Дана статистика кіберзлочинності свідчить про зростання даного виду злочину 

по областях України за 2016-2017 роки (рис. 4). 

Входить в 500 самих щасливих підприємств світу. 

 

Витрачають в рік сотні тисяч доларів, щоб боротися з економічним 

шпигунством. 
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Рис. 4. Кількість кіберзлочинів за регіонами України у 2016-2017 рр. 

 

Зауважимо, що від кіберзлочинності страждають не тільки державні установи, а 

й приватний бізнес, оскільки задається серйозна шкода іміджу компанії, що в 

кінцевому результаті призводить до втрати частки їхньої позиції на ринку. 

Для того щоб Україна розпочала розвиватися на рівні іноземних компаній, 

потрібно запровадити для кожної української компанії такі основні заходи, які варто 

зарахувати до методів захисту від економічного шпигунства та охорони 

підприємства [11]: 

 режимні заходи; 

 фізична охорона; 

 технічні засоби захисту; 

 попереджувально-профілактична робота. 

Для більш ефективного захисту підприємств від розвідувальної діяльності, на 

нашу думку потрібно налагодити співпрацю з відділами технічного забезпечення, 

юристами, господарчою частиною, економічними, фінансовими, соціальними 

ланками. 

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що на сучасному етапі розвитку 

економічної системи, масштаби економічного шпигунства зростають з кожним днем, 

в свою чергу компанії повинні організувати якісну роботу для забезпечення захисту 

від економічного шпигунства, а саме: режимні заходи; фізична охорона; технічні 

засоби захисту; попереджувально-профілактична робота. Держава також має звернути 

більше уваги на кіберзлочинність, та запровадити більш ефективні заходи боротьби, 

тому що з кожним роком кіберзлочинність зростає на відповідний відсоток. 
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Аннотация. Цель исследования – выявить роль транснациональных компаний 

в создании нового мирового порядка посредством внешнего управления субъектами 

международного права путѐм декларирования правосубъектности и применения 

надгосударственной юрисдикции. Статья построена на источниках международного 

права, исследованиях российских и зарубежных учѐных. В результате автор пришѐл к 

следующим выводам. Создание нового мирового правопорядка осуществляется 

транснациональным финансовым капиталом, использующим различные инструменты 

продвижения и защиты своих интересов, которые направлены на внешнее 

управление. С одной стороны, транснациональные корпорации провозглашаются 
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субъектами международного права со своей особой правовой системой, а с другой 

стороны, в их интересах внутригосударственное право гегемона современного 

мироустройства устанавливает наднациональную юрисдикцию своего применения. 

Для архитекторов современного мироустройства немалый интерес также 

представляют государственные правовые системы (внутреннее право стран). Таким 

образом, однополярный мир наглядно демонстрирует, каким образом осуществляется 

реализация интересов транснационального бизнеса, направленных на обеспечение 

внешнего управления субъектами международного права и процессами в 

международном и внутреннем праве государств в целях максимизации прибыли. 

Ключевые слова: международное право, «транснациональное право», 

транснациональные корпорации, внешнее управление. 

 

Abstract. The purpose of the study is to identify the role of transnational companies 

in creating a new world order through external control of subjects of international law by 

declaring legal personality and the use of supranational jurisdiction. The article is based on 

sources of international law, research by Russian and foreign scientists. As a result, the 

author came to the following conclusions. The creation of a new world law and order is 

carried out by transnational financial capital, using various tools to promote and protect 

their interests, which are aimed at external control. On the one hand, transnational 

corporations are proclaimed by subjects of international law with their own special legal 

system, and on the other hand, in their interests, the domestic law of the hegemon of the 

modern world order establishes the supranational jurisdiction of its application. For 

architects of the modern world order, state legal systems (domestic law of countries) are of 

considerable interest. Thus, the unipolar world clearly demonstrates how the interests of 

transnational business are implemented, aimed at ensuring the external management of the 

subjects of international law and processes in the international and internal law of states in 

order to maximize profits. 

Keywords: international law, «transnational law», transnational corporations, 

external control. 

 

Постановка проблемы. Современный период развития мирового хозяйства и 

международной политики оценивается по-разному: как эпоха глобализации и, 

наоборот, как время регионализации, осуществляемой на основе возрождѐнного 

мировым гегемоном протекционизма. Независимо от этого содержанием данных 

взаимоисключающих процессов является одно и то же – трансформация 

мироустройства в интересах транснационального бизнеса, что обеспечивается, в 

частности, посредством внешнего управления субъектами международного права 

(процесса обеспечения доминирования транснациональных корпораций (ТНК) в иных 

юрисдикциях в целях максимизации прибыли). Этому служит, в частности, внесение 

новаций в сферу международного и внутригосударственного права с целью 

закрепления за ТНК статуса субъектов международного права; создание различных 

интеграционных объединений и так далее.  
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Анализ последних исследований и публикаций. К сожалению, проблема 

внешнего управления ТНК субъектами международного права – государствами и 

государствоподобными образованиями, международными организациями и народами, 

борющимися за независимость, – в научной литературе изучена недостаточно. За 

исключением исследований М. Берандзе, М. Делягина, А. Иншаковой, В. Катасонова, 

Д. Лысенко, Ю. Малеева, В. Матвеева, которые в той или иной степени затрагивают 

данные вопросы, в этом поле нельзя выделить других значимых работ [1-3; 5; 11-13].  

Формирование целей статьи. Цель исследования – выявить роль 

транснациональных компаний в создании нового мирового порядка посредством 

внешнего управления субъектами международного права путѐм декларирования 

правосубъектности и применения надгосударственной юрисдикции.  

Изложение основного материала исследования. Транснациональные компании 

(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ) – это, как правило, экономически единая 

система, состоящая из материнской компании, дочерних предприятий, филиалов, 

отделений, контролируемая и управляемая из одного центра посредством договора, 

акций, управленческого контроля. В практике ООН используется также термин 

«многонациональные компании», под которыми понимаются компании, 

принадлежащие государствам или контролируемые ими, в отличие от ТНК, 

собственниками которых являются частные лица. Однако часто термины «ТНК» и 

«многонациональные компании» употребляются как синонимы.  

По инициативе участников движения неприсоединения (развивающихся стран) 

ООН предпринимаются попытки регулирования деятельности таких структур. 

Принята Хартия экономических прав и обязанностей государств [19], в статье 2 

которой закреплѐн приоритет государств в отношениях с ТНК. Учитывая значение 

проблемы, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) ООН [22-24] учредил 

информационно-исследовательский Центр ООН по ТНК и Комиссию по 

ТНК [9; 11; 25]. Комиссия ООН по ТНК приняла на себя функции наблюдения и 

координации. Центр ООН по ТНК работает в качестве секретариата Комиссии. 

Комиссия разработала проект Кодекса поведения ТНК [20], однако он по причине 

«проблем» с согласованием так и не был принят [17].  

Наряду с «антитранснациональной» деятельностью ООН под эгидой 

Международной организации труда (МОТ) разработана трехсторонняя Декларация 

принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной 

политики [18]. 

Вопросы регламентирования деятельности ТНК решаются и на региональном 

уровне. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1976 г. 

приняла Декларацию о международных инвестициях и многонациональных 

предприятиях и «Руководящие принципы для многонациональных 

предприятий» [15; 21] (в приложении к Декларации) – документ «мягкого права», 

также содержащий рекомендательные нормы.  

Наряду с допущением декларативной «борьбы» с финансовой олигархией, 

результативность которой довольно сомнительна, в арсенале глобального бизнеса 
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имеются и другие формы закрепления своего преимущественного положения. В их 

числе внедрение новаций в сферу международного и внутригосударственного права. 

Некоторые правовые доктрины признают за ТНК статус субъектов международного 

права. В связи с этим используются концепции «квазимеждународного права», 

создаваемого соглашениями ТНК с государствами, или «транснационального 

права» [1; 3; 10; 12]. Однако на практике деятельность ТНК, их статус, как и многие 

другие вопросы, определяются внутригосударственным правом, а в особо значимых 

для государств аспектах – международным правом (договоры в данном случае всѐ 

равно заключаются государствами). ТНК и ТНБ не являются субъектами 

международного права, и, следовательно, их решения, дву- и многосторонние 

договоры не могут стать источниками международного права. Участники 

транснационального бизнеса имеют лишь статус субъектов международных 

экономических отношений. Воздействовать напрямую на международное право 

данные структуры могут только через международные организации (они-то как раз и 

имеют международно-правовую субъектность), образованные с участием стран, 

резидентами которых данные структуры являются. На практике данная возможность 

реализуется с различными погрешностями. 

Кроме того, глобальным бизнесом предпринимаются попытки использования в 

своих интересах некоторых научных дисциплин, в частности: международное право и 

его отрасль – международное экономическое право, теория международных 

отношений, политология и другие. Естественно, что на этом фоне в среде 

исследователей и специалистов разворачиваются дискуссии. Одна из точек зрения 

зарубежных исследователей заключается в том, что юридические лица, в первую 

очередь ТНК, создают некую особую правовую систему, которая получила название 

«транснационального права» (ТНП) или «квазимеждународного права». В таком 

понимании данная концепция фактически смыкается с концепцией «международного 

хозяйственного права», «всемирного экономического права». Разновидностью 

концепции ТНП можно считать доктрину торгового права [4; 16] (лат. lex 

mercatoria) – корпуса, создаваемого самими участниками международных частно-

правовых экономических отношений автономно от национальных правовых систем. В 

числе источников торгового права имеются международные договоры, резолюции 

международных организаций, арбитражные решения и другие. Возможно, поэтому в 

качестве синонима термина lex mercatoria зачастую используют термин 

«международное контрактное право».  

Доктор юридических наук, профессор Ю. Малеев по поводу 

«транснационального права» высказывается так: «Можно говорить о ТНП не как о 

«нормативном корпусе», а как о правовом методе: нет норм ТНП, нет самого 

ТНП…» [12]. С другой стороны, доктор юридических наук, профессор В.М. Шумилов 

придаѐт «транснациональному праву» характер институционально-правового явления 

в международной системе и даѐт ему соответствующее определение [12]. 

В то же время США в целях реализации экспансионистской 

внешнеэкономической политики стремятся закрепить принцип, согласно которому на 
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систему ТНК распространяется действие законодательства «страны базирования», т. 

е. страны, в которой находится «штаб-квартира» материнской компании или имеется 

какая-либо иная правовая связь, трактуемая довольно широко. 

Таким образом, с одной стороны, корпорации провозглашаются субъектами 

международного права со своей особой правовой системой, а с другой стороны, в их 

интересах внутригосударственное право гегемона современного мироустройства 

устанавливает экстерриториальность своего применения.  

В целом, правовое регулирование на рубеже столетий и в настоящее время 

неуклонно двигалось в сторону унификации, что было связано с глобализацией. Но 

процесс шѐл медленно – надежды на ВТО не оправдывались. Поэтому глобальным 

капиталом был запущен другой механизм – создания партнѐрств – блоков под эгидой 

финансового капитала из США, что позволяет говорить о завершении 

глобализационных процессов и начале передела рынков и сфер влияния в новых 

исторических условиях. Одно из партнѐрств уже создано (Транстихоокеанское 

партнѐрство или ТТП, англ. Trans-Pacific Partnership, ТРР), второе 

(Трансатлантическое) на подходе. Доля стран ТТП (вместе с Японией) в мировом 

ВВП может достигнуть 38-40% и четверти оборота мировой торговли.  

Критики ТТП озабочены тем, что большая часть соглашения предоставляет 

новые права и привилегии глобальным корпорациям с учѐтом ограничений 

государственного регулирования. Доктор экономических наук, профессор, 

председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова В. Катасонов 

отмечает, что соглашение о ТТП является попыткой транснациональных корпораций 

добиться многостороннего соглашения, предоставляющего крупному частному 

капиталу особые права: оспаривать и отменять те законы и решения государства, 

которые подрывают международную конкурентоспособность ТНК [6-7].  

Наряду с этим идѐт подготовка к подписанию соглашения о торговле 

услугами (СТУ) TISA (Trade In Services Agreement) [8; 14; 26]. Предполагается, что 

государственные услуги (бывшие обязанности государств) будут выставлены на 

продажу с целью их последующей приватизации глобальными корпорациями. 

Однако арсенал форм проникновения «транснационального права» в теорию и 

практику международных отношений на этом не исчерпывается. Для архитекторов 

современного мироустройства немалый интерес представляют государственные 

правовые системы (внутренне право стран). Показателен в этом отношении опыт 

бывших республик Союза ССР и стран народной демократии, нормативные базы 

которых приведены в соответствие с интересами глобального бизнеса. При этом 

следует понимать, что правовая система отдельной зарубежной корпорации, в случае 

членства страны, резидентом которой компания является, в одном из партнѐрств, 

автоматически становится частью нормативной базы партнѐрства с необходимой 

корректировкой институтами надгосударственного регулирования.  

Выводы. Таким образом, однополярный мир наглядно демонстрирует, каким 

образом осуществляется реализация интересов транснационального бизнеса, 

направленных на обеспечение внешнего управления структурами и процессами в 
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международном и внутреннем праве (государств), в старых и новых глобальных и 

региональных организациях. К сожалению, формат статьи не позволяет рассмотреть 

эти вопросы более глубоко, но, как представляется автору, даѐт основания для 

размышлений. 
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Анотація. В статті досліджено особливості соціально-правового контексту 

соціального захисту дітей в кризових явищах. 
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Abstract. In the article the features of social and legal context of social protection of 

children in crisis phenomena are researched. 

Keywords: social protection, social and legal aspects, protection of children, crisis 

phenomena. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, соціальний захист дітей є 

проблемою не тільки для українського суспільства, але й для міжнародного 

співтовариства в цілому. В офіційній доповіді Організації Об’єднаних Націй, 

оприлюдненій у грудні 2015 р., зазначається, що збройні конфлікти, кліматичні зміни, 

відсутність соціальних перспектив стали пусковими механізмами масових міграцій, в 

результаті яких 30 млн. дітей залишили свої будинки, з них близько 200 000 

звернулись до Євросоюзу з проханням надати притулок їм та їхнім родинам через 

війну, насилля та переслідування на батьківщині. Кожна дев’ята дитина в світі живе в 

регіонах проведення збройних конфліктів, а близько половини від осіб, що 

перебувають в умовах крайньої бідності, складають діти. Серед найбільш 

«небезпечних» для життя та розвитку дітей ООН визначає такі країни, як Афганістан, 

Центральноафриканська республіка, Ірак, Північний Судан, Сирія, Ємен, у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції на Донбасі до зазначеного переліку було 

включено Україну.  

Проведення антитерористичної операції на Сході України спричинило 

збільшення кількості неповних сімей в державі, актуалізувало питання безпеки, 

збереження життя та здоров’я дітей, як тих, що знаходяться на вихованні у тимчасово 

переміщених осіб, так і тих, які продовжують перебувати на окупованій території 

Донбасу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З означеної проблематики існує ряд 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2018 

165 

наукових досліджень, авторами яких є Н. Агаркова, Р. Брахман, С. Григор’єв, 

Л. Гуслякова, А. Капська, М. Панасюк, І. Пеша. В роботах проаналізовано соціальну 

роботу та її проблематику з позицій суспільної необхідності та взаємодії. М. Астоянц, 

С. Щеглова, Г. Ковальова звернули увагу наукового співтовариства на роль дитини в 

соціумі, питання захищеності підростаючого покоління та особливості його інклюзії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовим моментом у розвитку 

міжнародного права щодо соціальних гарантій, які суспільство може запропонувати 

дітям, стало прийняття 20 листопада 1989 р. «Конвенції ООН про права дитини», яку 

в науковій літературі часто називають «міжнародною дитячою конституцією». Таким 

чином, світове співтовариство затвердило сучасні універсальні стандарти захисту 

прав та свобод дітей. У перше суспільство звернуло увагу на можливість дитини мати 

власну думку та особисті інтереси [4]. Конвенцію ратифікували майже всі країни 

світу, за винятком США та Сомалі. Зазначений документ зобов’язував його 

підписантів здійснити реформи в законодавчій сфері для визнання дітей як особливо 

вразливої соціальної групи, котра потребує постійного спеціалізованого захисту для 

забезпечення нормального психічного й фізичного розвитку.   

Концептуальні норми Конвенції стали основою національного законодавства в 

багатьох країнах світу, основним пріоритетом розвитку державної політики, яких є 

створення сприятливих умов для формування наступних поколінь, гарантувавши 

реалізацію таких положень:  

 забезпечення дитині права на ім’я, громадянство, медичний догляд, освіту, 

відпочинок, опіку;  

 захист від дій, що завдають шкоди дитині; 

 участь на рівних засадах у житті суспільства, що надасть можливості дитині 

підготуватися до повноцінного самостійного життя. 

Для перевірки дотримання урядами держав, що долучилися до зазначеного 

документа в ООН, створено Комітет з прав дитини у складі 10 осіб, перед яким кожні 

5 років звітують країни-підписанти. 

Члени Комітету обираються таємним голосуванням з числа внесених до списку 

осіб, висунутих державами-учасницями [4, ст. 43, 44]. 

Крім ґрунтовної законодавчої бази на міжнародному рівні, при Організації 

Об’єднаних Націй з 11 грудня 1946 р. за рішенням Генеральної Асамблеї існує 

Дитячий фонд (ЮНІСЕФ) надзвичайна організація, що надає допомогу дітям, а в 

1997 р. він відкрив своє представництво в Україні в м. Києві. Слід зауважити, що 

ЮНІСЕФ створювався як тимчасова організація на час соціального влаштування 

дітей, котрі постраждали під час Другої світової війни, однак у 1953 р. повноваження 

було розширено до: роботи із скорочення смертності дітей, особливо до 5 років; 

вживання заходів для запобігання смертності породіль та сприяння здобуттю 

початкової освіти до 80% дитячого населення планети, а існування відтерміновано на 

невизначений період.  

Отже, міжнародне співтовариство на найвищому рівні створило спеціалізовану 

систему надання соціальної допомоги дітям та гарантувало набуття зазначеною 
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категорією максимально можливих прав і свобод, розробивши механізм контролю за 

виконанням зобов’язань перед ООН країн-підписантів Конвенції.  

У рамках нормативно-правового поля України уявлення про те, кого і на якій 

підставі можна вважати дитиною, ґрунтовно висвітлено та представлено серйозним 

масивом наукового доробку, який, як переконує аналіз, багато в чому збігається зі 

світовим досвідом. Тому існуючу, законодавчу базу за змістом можна умовно 

поділити на два змістових блоки − ту, що трактує міжнародні норми, та українську, 

яка відображає національну специфіку.  

В Україні нормативно-правовий пласт щодо захисту прав та свобод дітей, а 

також його складова із соціального захисту зазначеної категорії, складають: 

Конституція України, закони України, акти Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України й інші нормативно-правові акти України. Загальні положення про 

опіку та піклування викладені в Цивільному кодексі України, а спеціальні положення 

щодо опіки та піклування визначені в Сімейному кодексі України та Законі України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування».  

Першим кроком на шляху становлення законодавства нашої держави щодо 

встановлення прав і свобод такої категорії її громадян як діти була ратифікація 

Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р., Постановою Верховної 

Ради УРСР №789-ХІІ від 27 лютого 1991 р. «Про ратифікацію Конвенції про права 

дитини». Таким чином, Україна на державному рівні закріпила право дітей на 

життя (ст. 6), право на ім’я та громадянство (ст. 7), право на користування 

найдосконалішими послугами системи охорони здоров’я (ст. 24), право на соціальне 

забезпечення (ст. 26), право на освіту (ст. 29), право на відпочинок та 

дозвілля (ст. 31), право на захист від будь-яких форм сексуальної експлуатації та 

сексуальних розбещень (ст. 34), право на захист від усіх форм експлуатації (ст. 36), 

право на юридичну допомогу та гуманне ставлення (ст. 37) [7]. Зазначений документ 

засвідчив визнання в суспільстві пріоритету інтересів дитини, котра потребує 

особливої турботи та соціального захисту з боку дорослого світу. Відтак держава 

визначила основним вектором соціальної політики – першочерговість дотримання 

загальнолюдських цінностей та гармонійний розвиток особистості. Однак у сучасних 

умовах, коли перед українським суспільством постали нові виклики, актуалізувалося 

питання реформування існуючої системи охорони дитинства, особливо в таких 

сферах життєдіяльності суспільства: сімейні стосунки, освіта, суспільне життя 

дитини.  

Відповідно до Конституції України (ст. 51), «сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою» [5, ст. 51], однак за сучасних умов руйнування 

зазначених інститутів, різкого збільшення неповних сімей та соціальних сиріт, 

зумовленого не тільки соціальними процесами, але й проведенням АТО, сформована 

в державі система органів виконавчої влади і соціальних закладів та установ, 

покликаних вирішувати питання забезпечення дотримання прав дитини, а також 

запобігати наслідкам негативних явищ у дитячому середовищі, працює неефективно. 
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Одним з основних чинників, що унеможливлює оперативне вирішення соціальних 

проблем дитини та родини, які виникають в умовах кризи, є відсутність в Україні 

ювенального права та ювенальної юстиції. Таким чином, існуюча законодавча база 

регулює лише стосунки між державою, соціальними службами та повнолітніми 

громадянами, а дітям тільки гарантує дотримання прав і свобод, надання певного 

рівня соціальної допомоги, забезпечення соціального захисту, без зазначення 

механізму реалізації цих гарантій.  

У цьому контексті слід зауважити той факт, що в Україні вже існує інститут 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, заснований 23 грудня 1997 р. [8], 

одним з основних завдань, поставлених перед ним законодавчою владою, є 

моніторинг стану дотримання прав дитини, результати аналізу якого обов’язково 

наведені в щорічній доповіді Омбудсмена. 

Омбудсмен (шведською ombudsman – уповноважена особа) – парламентський 

комісар з прав людини, у перше посада започаткована у Швеції. Нині – це складний 

соціально-правовий феномен, оскільки є не тільки правовим інститутом, а й 

відповідним типом політичної та правової культури, сукупністю суспільних зв’язків і 

відносин [10, с. 248]. 

За час існування зазначеного інституту в Україні на цій посаді працювали: 

 14 квітня 1998 р. Верховна Рада України обрала першого в історії України 

Уповноваженого з прав людини – Ніну Іванівну Карпачову. На зазначену посаду її 

двічі переобирали у 2003 та 2007 рр., а у 2012 р. вона склала свої повноваження;  

 24 квітня 2012 р. Верховна Рада України обрала другого в історії України 

Уповноваженого з прав людини – Валерію Володимирівну Лутковську, яка працює на 

зазначеній посаді понині.  

За сучасних кризових умов одним з основних завдань омбудсмена в Україні є 

співпраця з Верховною Радою, щодо створення нормативно-правової бази для 

дотримання свобод такої категорії громадян як тимчасово переміщені особи та 

розробки механізмів не тільки для визначення чисельності внутрішніх переселенців, 

але й гарантованого дотримання їх прав. У щорічній доповіді за 2014 р. В. Лутковська 

наголосила, що труднощі з визначенням кількості переселенців спричиняють тільки 

виникнення проблем з обліку дітей, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, але й створення соціального напруження в інших 

регіонах України через непідготовленість додаткових місць у дитячих садках та 

школах. Таким чином, інститут омбудсмена в нашій державі не просто виконує роль 

контролюючого органу з дотримання прав і свобод людини, а є ініціатором 

реформування існуючої нормативно-правової системи відповідно до нових викликів, 

що виникли перед українським суспільством за умов проведення АТО [3].  

Нині у світі набула поширення практика створення інституту омбудсменів за 

наглядом у найпроблемніших сферах життя суспільства. Посада уповноваженого в 

інтересах прав дітей у перше була впроваджена в 1981 р. в Норвегії − «Омбудсмен у 

справах дітей Норвегії», завданням якого здійснення незалежного контролю за 

дотриманням у державі прав дітей. За час свого існування інститут довів свою 
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ефективність, що дозволило ЮНІСЕФ розробити концепцію «незалежних інституцій 

із захисту прав дітей».  

У світовій практиці існують чотири основні моделі інституту омбудсмена із 

захисту прав дитини:  

 заснований відповідно до спеціального  закону, прийнятого законодавчим 

органом (Норвегія, Швеція, Ісландія);  

 створений у рамках нормативно-правової бази щодо соціального захисту 

дітей (Канада, Польща, Сербія);  

 обирається державними органами, що спеціалізуються на питаннях захисту 

дітей (Ізраїль, Австрія, Іспанія);  

 призначається органами виконавчої влади (Франція, Італія).  

В Україні зазначений інститут, нажаль, поки ще не створено. Оскільки питання 

соціального захисту дітей завжди було особливо актуальним, у 2011 р. було прийнято 

рішення про впровадження посади уповноваженого Президента з прав дитини, що 

стало логічним продовженням обраного курсу державної політики з реалізації 

конституційних прав зазначеної категорії громадян та виконання взятих державою 

міжнародних зобов’язань. За весь час існування даної посади на неї було призначено:  

 11 серпня 2011 р. Юрія Олексійовича Павленка;  

 18 грудня 2014 р. Миколу Миколайовича Кулебу.  

На окрему увагу заслуговує питання правового захисту дітей в умовах 

проведення антитерористичної операції, коли певна частина Донецької та Луганської 

областей не просто окупована, а перебуває в стані ведення регулярних бойових дій. 

Моделі захисту дітей в умовах збройного конфлікту чітко прописані нормами 

міжнародного права та визначені IV Женевською конвенцією про захист цивільного 

населення в умовах війни (1949 р.), та  додатковими протоколами до Женевської 

конвенції (1977 р.), Конвенцією про найгірші форми дитячої праці (1999 р.), 

факультативним протоколом до Конвенції про права дитини, що стосується участі 

дітей у збройних конфліктах (2000 р.). Однак до 2014 р. для України вони не були 

актуальними, а тому жодна із зазначених позицій, нажаль, нератифікована Верховною 

Радою України, обрана офіційна стратегія ведення конфлікту не дозволяє 

приєднатись до світових норм, що зумовлено позицією не оголошення війни та 

надання збройному конфлікту офіційного статусу антитерористичної операції.  

Аналіз наведеної міжнародної нормативно-правової бази дозволив виділити 

певну особливість, зумовлену саме фактором ведення збройного конфлікту. Згідно зі 

стандартами міжнародного права, під час війни дітьми вважаються особи до 18 років, 

навіть за умов, коли законодавство їх країни визначає більш ранній термін досягнення 

повноліття, таким чином забезпечується їх особливий статус і захист. Отже, світове 

співтовариство передбачає як загальний, так і особливий соціальний захист осіб до 

18 років, котрі безпосередньо чи опосередковано беруть участь у збройному 

конфлікті. Тобто за нормами Міжнародного гуманітарного права вони вважаються 

такими, що в умовах кризи потребують особливого захисту, крім того, у разі 
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безпосередньої участі в бойових діях, іншої процедури призначення покарання ніж 

для дорослих. 

Відповідно до зазначеного підходу світове співтовариство розробило вікову 

класифікацію дітей, поділивши їх на такі групи: немовлята (від 0 до 1 року), малолітні 

(від 1 до 7 років), підлітки (від 7 до 15 років), неповнолітні (15 до 18 років). За 

нормами Женевської конвенції спочатку їх прирівнювали в правах з хворими та 

пораненими, однак розвиток суспільних відносин, зміна ставлення до такої соціально-

демографічної категорії як діти змусили переглянути концептуальні засади 

міжнародних норм та гуманітарних принципів [2].  

Міжнародне гуманітарне право особливу увагу приділяє збереженню 

громадянства дітей та запобіганню примусовому їх використанню як безплатної 

робочої сили чи безпосередніх учасників бойових дій. В Україні в зоні проведення 

АТО системи реєстрації новонароджених та правосуддя у справах неповнолітніх 

повністю зруйновані, розрізнену інформацію, що стосується зазначених порушень, 

наводять ЗМІ, але загального державного реєстру злочинів проти дітей не існує. Тому 

факти участі дітей у бойових діях, фізичного та сексуального насильства щодо них 

приховані й офіційно невизнані [3]. 

Слід звернути увагу на юридичну суперечливість нормам Міжнародного 

гуманітарного права блокади окупованих територій Донбасу. Відповідно до ст. 23 

частини IV Женевської конвенції сторони збройного конфлікту зобов’язані досягти 

домовленості стосовно забезпечення харчуванням, медикаментами, засобами гігієни, 

питною водою дітей до 15 років, немовлят та їх матерів. Незважаючи на той факт, що 

зазначений документ був ратифікований Україною, його концептуальні положення не 

виконуються, оскільки суперечать нормативним актам, прийнятим для юридичного 

визначення умов проведення АТО [2, ст. 23]. За таких обставин логічною є 

неможливість реалізувати права громадян на возз’єднання родини та збереження 

сім’ї, як пріоритетного інституту виховання дитини, гарантованого додатковими 

протоколами Женевської конвенції [1, ст. 74].  

Омбудсмен В. Лутковська, проаналізувавши ситуацію щодо проблем 

соціального захисту дітей в Україні станом на 2015 р. зауважила, що нормативна-

правова база, яка існує в нашій державі у сфері охорони дитинства, передбачає 

виключно умови мирного життя, але «не прийнято жодного акту, спрямованого на 

захист прав дітей в умовах проведення АТО» [6]. Нині на законодавчому рівні в 

Україні конче необхідне створення нормативно-правової бази для регулювання 

соціальних явищ, виникнення яких зумовлене кризовою ситуацією внаслідок 

збройного конфлікту на Сході.  

1. Осиротілі та загублені діти, які залишилися на окупованій території, не 

мають можливості виїхати в регіони, підконтрольні Україні, не можуть юридично 

довести свій статус через відсутність документів про смерть батьків чи свідоцтва про 

власне народження. Такі діти залишаються сам на сам з викликами, які ставлять перед 

ними реалії життя в умовах збройного конфлікту. Женевська конвенція зобов’язує 

держави вжити всіх можливих заходів для недопущення переходу осиротілих та 
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загублених неповнолітніх до групи безпритульних [2, ст. 24].  

2. Безпритульні діти, що стали такими внаслідок війни за нормами 

міжнародного права вважаються найскладнішою категорією, яка потребує особливої 

уваги сторін-учасниць конфлікту, оскільки тривалий час перебування в кризовій 

ситуації формує в неповнолітніх стійкі практики вирішення всіх соціальних проблем 

виключно через насилля. Крім того, безпритульні діти, котрі перебувають у зоні 

ведення безпосередніх бойових дій, стикаються з додатковими ризиками – від набуття 

інвалідності до втрати життя. Українське законодавство щодо соціального 

влаштування безпритульних передбачає процедури, які можливо реалізувати 

виключно за умов мирного часу, що стосується існування зазначеної категорії в 

рамках АТО, то нашою державою не ратифіковано навіть положення про пізнавальні 

медальйони для дітей до 12 років, які залишилися на окупованій території. Таким 

чином, ідентифікація неповнолітніх осіб, котрі перебувають на території збройного 

конфлікту, втратили зв’язки з близькими та рідними і не мають документа, який би 

засвідчував їх особу, в нашій державі фактично неможлива. Ні військові, ні органи 

державної влади та місцевого самоврядування, ні правоохоронні структури не ведуть 

моніторинг участі дітей у бойових діях та правопорушень стосовно них і скоєних 

ними, а тому інформації про кількість неповнолітніх учасників конфлікту на Донбасі, 

тих хто потребує захисту, притулку, постраждалих від насильства та таких, що 

перебувають у трудовому рабстві, просто немає. Зазначені факти актуалізують 

питання, пов’язане з необхідністю розробки системи реабілітації таких категорій 

дітей.  

3. Реабілітація має стати обов’язковою умовою інтеграції до мирного життя 

дітей, які так чи інакше відчули на собі реалії збройного конфлікту. Кваліфіковані 

спеціалісти повинні спостерігати за процесами адаптації таких дітей до мирного 

життя в разі необхідності корегувати їх. За рік проведення АТО в Україні жодної 

соціальної служби для дітей, на яку покладалися такі функції, створено не було. 

Законодавством її існування непередбачене, а діти, котрі пережили війну, до категорії 

осіб, які «потребують реабілітації», належать. Міжнародний досвід передбачає 

створення таких реабілітаційних центрів за ініціативи Уповноваженого у справах 

дітей, однак, в Україні зазначеного інституту не існує. Відповідно до Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої жертвам порушення норм міжнародного 

права, країни-підписанти повинні забезпечувати, в рамках національного 

законодавства, роботу механізмів упровадження реабілітаційних заходів для 

підтримки жертв збройних конфліктів. Однак робота в Україні щодо розвитку 

зазначеного напряму та вирішення існуючих проблем ні на законодавчому, ні на 

виконавчому рівнях не ведеться.  

4. Покарання дітей за скоєні злочини є надзвичайно проблемним питанням для 

українського законодавства, оскільки з моменту здобуття незалежності ювенальної 

юстиції в державі не було створено. Міжнародне гуманітарне право передбачає 

використання виключно виховних заходів та повне унеможливлення застосування 

методів покарання (фізичного, психологічного та сексуального насилля), крім того, 
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для громадян до 18 років суди не мають права виносити смертні вироки [1, ст. 77]. У 

Конвенції про права дитини непередбачено по життєвого ув’язнення неповнолітніх 

злочинців [4, ст. 37]. Позбавлення дитини волі у світовому співтоваристві вважається 

крайнім заходом, який застосовується лише в екстремальних випадках, одним з яких є 

військові злочини. Україна ратифікувала Римський статут, у рамках якого визначено 

концептуальні положення щодо ставлення до неповнолітніх військових злочинців, 

визначення їх статусу та призначення покарання. Однак за рішенням 

Конституційного Суду України №3-в/2001 від 11.07.2001 р. зазначений нормативний 

акт не відповідає Конституції України, в частині, що стосується положень абзацу 

десятого Преамбули та ст. 1 Статуту, за якими «Міжнародний кримінальний суд 

доповнює національні органи кримінальної юстиції». Тому Римський статут в Україні 

може набути чинності лише за умови зміни ст. 124 основного закону та визнання 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду [9]. Зазначена проблема актуалізує 

питання, пов’язане з визначенням правових засад процедури репатріації.  

5. Репатріація як процедура обміну воюючими сторонами військовими, що 

скоїли злочин проти мирного населення, зокрема в контексті передання дітей-

військових-злочинців і набуття ними зазначеного статусу в Україні, юридично не 

прописана, що надає можливість застосовувати аналогію правових норм, 

передбачених для хворих та поранених військовополонених [2, ст. 109]. Однак 

процедура репатріації дітей з окупованих територій, що втратили одного з батьків, у 

контексті об’єднання з родиною (найближчими родичами) набуває особливої 

актуальності та потребує негайного юридичного вирішення на найвищому рівні.  

Суттєвим правовим досягненням у цьому сенсі можна вважати підписання 

10 травня 2015 р. Президентом України П. Порошенком Указу «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян», в якому одним з основних пунктів є визнання необхідності вжити заходів 

для швидкого соціального влаштування дітей, батьки (один із батьків) яких померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення 

антитерористичної операції [8]. Для зазначеної категорії передбачена процедура 

віддання під опіку найближчих родичів чи усиновлення або як альтернатива – 

влаштування до державних закладів інтернатного типу. Незважаючи на старання 

Президента, практика зазначених процедур залишилася незмінною – тривала 

бюрократична тяганина та безліч дозвільних документів і довідок про соціальну 

спроможність, а механізму усиновлення безпосередньо в зоні АТО взагалі немає. 

Тому в умовах існуючого збройного конфлікту нагальним є спрощення процедури 

сімейного влаштування дітей, що осиротіли чи позбавлені батьківського піклування. 

Висновки. Таким чином, нині в Україні актуалізувалося питання глобального 

реформування нормативно-правової бази щодо соціального захисту дітей не тільки 

проблемних категорій (сиріт, інвалідів, безпритульних), але й тих, котрі потрапили в 

кризові ситуації внаслідок проведення АТО. Невідповідність вітчизняного 

законодавства нормам Міжнародного гуманітарного права перешкоджає ратифікації 

державою ключових актів, прийнятих світовим співтовариством для запобігання 
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насиллю, утискам, дискримінації та фізичному знищенню дітей. Тому внесення змін 

до Закону України «Про охорону дитинства» є надзвичайно актуальним питанням 

сьогодення.  
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

ВЛАДИ 

 

CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF 

AUTHORITIES 

 

Анотація. У статті розглянуто низку концептуальних положень присвячених 

конституційно-правовому статусу Кабінету Міністрів України, виходячи з факту 

значущості цього органу державної влади для функціонування структури влади в країні, 

оскільки поділ влади є ознакою демократичної побудови політичної влади і основою 

демократії в рамках держави. У даній роботі в комплексі розглядаються питання і 

проблеми визначення конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України, 

обумовлені положенням даного органу виконавчої влади в системі поділу влади в 

рамках держави, що визначає специфічні особливості формування, функціонування, 

компетентності та порядку припинення повноважень досліджуваного органу державної 

влади. 

Ключові слова: державний орган, влада, Уряд, Кабінет Міністрів України, 

статус, повноваження, компетенція.  

 

Abstract. The article deals with a number of conceptual provisions devoted to the 

constitutional and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine, based on the fact of 

the significance of this body of state power for the functioning of the power structure in the 

country. Since the separation of powers is a sign of democratic building of political power 

and the basis of democracy within the state. In this work, the complex considers issues and 

definitions of the constitutional and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 

stipulated by the provisions of this executive body in the system of separation of powers 

within the state, which determines the specific features of the formation, functioning, 

competence and order of termination of powers of the investigated state authority. 

Keywords: state body, government, government, Cabinet of Ministers of Ukraine, 

status, powers, competence. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна влада виражена системою 

органів влади, основним змістом діяльності яких є здійснення державного управління. 

Від результату діяльності цих органів понад усе залежить соціально-економічне та 
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політичне становище країни.Обов’язок щодо здійснення виконавчих повноважень в 

сфері державної влади покладаються на спеціалізований орган, яким і є уряд. Така 

практика конституціоналізму прийнята у всіх сучасних державах світу, незалежно від 

таких аспектів, як політичний лад, економічна система суспільства і т.п. [4, с. 76]. 

Терміни «орган» і «державний орган» стали основними в законодавчому 

плануванні розвитку подальшої державної інституційної структури сучасної 

влади [4, с. 76]. 

Орган державної влади є одним з найбільш значних подій в сучасних урядових 

адміністраціях. За останні роки громадських державний орган перетворився на 

важливий елемент урядування. 

Однією з найважливіших завдань чинної Конституції України є побудова такої 

системи органів державної влади, яка сприятиме реальному здійсненню повноважень 

кожного з елементів структури державності. Дана система включає, кріморганів 

законодавчої та судової влади, органи виконавчої влади до яких в сучасних умовах 

побудови державностівідноситьсяКабінетміністрів України, наділений певними 

повноваженнями в якості органу державної влад, які становлять сферу його 

компетенції в зазначеному сегментідіяльності. 

Кабiнет Мiнiстрiв України – уряд України, вищий орган виконавчої влади 

України. Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдальний перед Президентом України та 

Верховною Радою України, пiдконтрольний i пiдзвiтний Верховнiй Радi України у 

межах, передбачених Конституцiєю України [8]. 

Кабiнет Мiнiстрiв України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та 

законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України. До складу Кабiнету Мiнiстрiв України входять Прем’єр-мiнiстр 

України, Перший вiце-прем’єр-мiнiстр, п’ять вiце-прем’єр-мiнiстрiв, мiнiстри. 

Дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв 

України. 

Дедалi бiльшого резонансу набуває модель електронного уряду як складової 

частини електронного урядування та представництва виконавчої гілки влади в мережi 

Iнтернет.  

Зазначимо, що практика юриспруденцiї i органiзацiї дiяльностi органiв 

державної влади передбачає багатоаспектне трактування термiну «уряд». 

З точки зору юридичної термiнологiї, уряд являє собою комплекс органiв 

державної влади, iнституцiй, основним завданням яких є управлiння державою. Такий 

комплекс державних органiв передбачає i не останню роль Кабiнету Мiнiстрiв 

України, зокрема, в процесi становлення i розвитку державностi. 

Бiльш вузьке трактування термiна передбачає статус Уряду як органу саме 

виконавчої влади, який має рiвний статус поряд з Парламентом. 

Самим узагальненим слiд вважати трактування термiна «уряд», як 

колегiального органу державної влади, який надiлений рядом повноважень у сферi 

виконавчої влади та деякими правами в загальноправовому планi. 

Кабiнет Мiнiстрiв України на основi та на виконання Конституцiї i законiв 
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України, актiв Президента України, щорiчного послання Президента України до 

Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України видає 

обов’язковi для виконання акти – постанови i розпорядження. 

Акти Кабiнету Мiнiстрiв України нормативного характеру видаються у формi 

постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України з 

органiзацiйно-розпорядчих та iнших поточних питань видаються у формi 

розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України. 

Конституцiйно-правовий статус Кабiнету Мiнiстрiв України складається з 

певної системи норм, передбачених i встановлених на конституцiйному рiвнi, якi 

фiксують положення даного органу державної влади в системi органiв державної 

влади України. Данi правовi норми розподiляються наступним чином: 

 норми, за допомогою яких регулюється порядок формування, тривалiсть 

повноважень, порядок виходу у вiдставку Уряду України; 

 норми, якi закрiплюють повноваження та функцiї Уряду України; 

 норми, метою закрiплення яких є визначення порядку дiяльностi Уряду 

України [1, с. 302]. 

Серед конституцiйно-правових ознак, якi можна видiлити у вiдношеннi 

дослiдження конституцiйно-правового статусу Кабiнету Мiнiстрiв України, є такi: 

1. Органiзацiйно-правова форма дiяльностi дослiджуваного органу державної 

влади вiдноситься до виду – Уряд України – вищий виконавчий орган державної 

влади. 

2. Спосiб формування даної структури – похiдний, пояснюється це тим фактом, 

що члени Уряду України не є обраними народом, а призначаються компетентними 

особами. 

3. Територiальна ознака функцiонування Уряду України характеризується тим, 

що влада Кабiнету мiнiстрiв України поширюється на всю територiю України, 

вiдповiдно до норм, передбачених Конституцiєю держави. 

4. Особливостями сфери компетенцiї дослiджуваного органу державної влади є 

надiлення його загальною компетенцiєю. Така компетенцiя дозволяє Кабiнету 

Мiнiстрiв України вишукувати способи вирiшення досить широкого кола питань, 

пов’язаних з функцiонуванням держави iїї  рiзними сферами життя, якi пов’язанi 

безпосередньо зi сферою дiяльностi Уряду, розподiляються за галузевою ознакою або 

ж обумовленi спецiальною компетенцiєю. 

5. Спосiб прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України визначено його 

характером, а саме колегiальнiстю даного органу державної влади, який засновано на 

органiзацiї компетенцiї всерединi Уряду (мiж його вiдповiдальними представниками), 

колегiальному порядку прийняття рiшень. 

За пiдсумком можна вiдзначити, що конституцiйно-правовий статус Кабiнетом 

Мiнiстрiв України характеризується присутнiстю трьохступiнчастої структури 

компетенцiї даного органу державної влади. 

Слiд вiдзначити багатофункцiональнiсть компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв 

України, оскiльки до його повноважень вiднесено ведення певними питаннями 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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виконавчого i розпорядчого характеру, якi, проте, не належать до окремих галузей 

дiяльностi в сферi управлiння. 

Унiверсальними сферами, в яких Кабiнет Мiнiстрiв України реалiзує свою 

компетенцiю в якостi органу державної влади, є традицiйно: 

 сфера полiтики (зовнiшньої i внутрiшньої); 

 сфера економiки країни; 

 сфера соцiального розвитку; 

 сфера культури; 

 гуманiтарна; 

 безпека на рiвнi держави; 

 безпека в сферi обороноздатностi країни; 

 обслуговування зовнiшнiх зв’язкiв України; 

 координацiя функцiонування органiв, що представляють виконавчу владу в 

центрi та на мiсцях; 

 органiзацiя дотримання i виконання законiв i указiв Президента 

України [2, с. 112]. 

Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України, що проводяться в основному щосереди, 

скликаються Прем’єр-мiнiстром. Крiм того, Прем’єр-мiнiстр може прийняти рiшення 

про скликання позачергового засiдання. Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України 

вважається правомочним, якщо на ньому присутнi бiльш як половина його 

посадового складу. Члени Кабiнету Мiнiстрiв України беруть участь у засiданнi 

особисто. Пропозицiї Прем’єр-мiнiстровi щодо порядку денного засiдання готує 

Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України на пiдставi внесених та пiдготовлених в 

установленому порядку матерiалiв. Схвалений Прем’єр-мiнiстром порядок денний 

засiдання розмiщується на Єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади не пiзнiше 

нiж за 24 години до початку засiдання. 

На засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України головує Прем’єр-мiнiстр, а за його 

вiдсутностi – Перший вiце-прем’єр-мiнiстр. Про участь Президента України та/або 

Голови ВР головуючий iнформує на початку засiдання. У засiданнi можуть брати 

участь народнi депутати України, Генеральний прокурор Україниабо його заступник, 

Уповноважений ВР з прав людини, Голова Нацiонального банку або його заступник, 

Голова Антимонопольного комiтету, а також в установленому порядку – представник 

Президента України у Кабiнетi Мiнiстрiв України. Кабiнет Мiнiстрiв України за 

пропозицiями його членiв визначає iнших осiб, якi беруть участь у засiданнях Уряду з 

правом дорадчого голосу (постiйнi учасники). На засiдання можуть запрошуватися у 

разi потреби посадовi особи, яких стосується обговорюване питання. 

Порядок денний засiдання затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. З питань, 

передбачених порядком денним, доповiдають на засiданнi члени Уряду, за 

пропозицiями яких можуть доповiдати з окремих питань керiвники центральних 

органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, або 

iншi посадовi особи. З питань заслуховування звiтiв (iнформацiї) доповiдають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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керiвники органiв виконавчої влади. 

Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України приймаються шляхом голосування 

бiльшiстю голосiв його посадового складу. У разi рiвного розподiлу голосiв 

вирiшальним є голос Прем’єр-мiнiстра. Головуючий на засiданнi на 

пiдставiрезультатiв обговорення та голосування оголошує про прийняте рiшення. За 

результатами обговорення питань на засiданнi може бути прийнято рiшення про 

надання окремих доручень центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, Радi 

мiнiстрiв Автономної Республiки Крим. 

У перiод мiж засiданнями Кабiнету Мiнiстрiв України у випадках, 

передбачених Законом України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України», за рiшенням 

Прем’єр-мiнiстра може бути застосована процедура прийняття розпорядження КМ 

шляхом опитування членiв Уряду. Проект такого розпорядження надсилається всiм 

членам Уряду. Розпорядження вважається прийнятим з моменту його пiдписання 

Прем’єр-мiнiстром [6, с. 82]. 

Важливу роль у функцiонуваннi КМ вiдiграють урядовi комiтети – робочi 

колегiальнi органи, утворенi для забезпечення ефективної реалiзацiї його 

повноважень, координацiї дiй органiв виконавчої влади, попереднього розгляду 

проектiв нормативно-правових актiв, концепцiй, стратегiй, основних напрямiв 

реалiзацiї державної полiтики, iнших документiв, що подаються на розгляд Уряду. 

Перелiк урядових комiтетiв та їх посадовий склад затверджує Кабiнет Мiнiстрiв 

України за поданням Прем’єр-мiнiстра. Засiдання урядового комiтету проводяться 

щотижня за графiком, затвердженим Прем’єр-мiнiстром. Рiшення приймаються 

бiльшiстю голосiв його посадового складу. 

Регламентом Кабiнету Мiнiстрiв України встановлено також порядок 

пiдготовки проектiв актiв КМ, iнших документiв, що вносяться на розгляд Уряду, 

органiзацiї виконання актiв законодавства, а також порядок реалiзацiї повноважень 

Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдносинах з iншими органами державної влади, 

Президентом України, органами мiсцевого самоврядування та громадськiстю. 

Взаємовiдносини Кабiнету Мiнiстрiв України з iншими органами державної 

влади ґрунтуються на компетенцiї Уряду. При цьому слiд зазначити, що досить 

велике коло повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України надiляє його певними 

функцiями у взаєминах з органами державної влади України [7]. 

Як зазначалось, Кабiнет Мiнiстрiв України є головним органом влади в системi 

органiв виконавчої влади України [5].  

Зазначимо, що сучасна система органiзацiї державної i полiтичної влади 

ґрунтується на принципi подiлу влади, який є основою формування демократичних 

установок сучасного суспiльства. 

Даний принцип покладено в основу функцiонування трьох гiлок влади i на 

територiї України, однiєю з яких є виконавча влада країни. 

Слiд зазначити, що будь-який орган влади несе в собi певне навантаження, що 

визначається ознаками такого органу, його компетенцiєю, повноваженнями, силою 

впливу на пiдлеглi органи, а так само окремих осіб. Кожен орган влади виконує певну 
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функцію в суспільстві. Оскільки системна організація державної влади передбачає 

поділ повноважень, сфери впливу і компетенції кожного з органів, основною метою 

діяльності таких органів є злагоджена робота кожної з гілок. 

В державі, відповідно до положень нормативно-правових актів, основним з 

яких є Конституція України, визначено процесуальний порядок формування 

урядового органу. Даний порядок обумовлений системою організації органів влади 

країни, спрямований на дотримання демократичного механізму функціонування 

органів влади. У процесі здійснення своїх повноважень Кабінет Міністрів України 

вступає у взаємини з іншими органами державної влади країни. При цьому, 

дотримується чітка ієрархія формування структури органів і процесуальний порядок 

їх взаємодії [3, с. 112]. 

Головним суб’єктом, який має право здійснювати певні дії щодо порядку 

формування складу Кабінету Міністрів України, його статусу є Президент України.  

В цілому, слід зазначити, що конституційно-правовий статус Кабінету 

Міністрів України визначається політичноюта правовою системою країни. 

Повноваження і компетенція Кабінету Міністрів України обумовлюються на 

законодавчому рівні. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP MECHANISM IN THE HEALTHCARE OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

 

Аннотация. Авторами было показано, что длительность пребывания в 

стационаре иностранных пациентов, оплачивающих свое лечение, была в 2 раза 

меньше, чем местных жителей. Следовательно, внедрение механизма государственно-

частного партнерства является перспектиным направлением в развитии 

здравоохранения Беларуси. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, здравоохранение, 

способы совершенствования, Республика Беларусь, механизм. 

 

Abstract. The authors showed that the length of hospital stay for foreign patients, 

paying for their treatment, was 2 times less than local residents. Therefore, the introduction 

of a public-private partnership mechanism is a promising direction in the development of 

health care in Belarus. 

Keywords: public-private partnership, healthcare, ways of improvement, the 

Republic of Belarus, mechanism. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в Республике Беларусь происходит 

активное становление механизма государственно-частного партнерства. В частности, 

принят Закон «О государственно-частном партнерстве» №345-3 от 30.12.2015 [1, с. 1], 

который и является основой формирования данного механизма, а с февраля 2019 года 

вводится ряд новых прогрессивных изменений. В идеале, внедрение данного 

механизма будет способствовать привлечению средств от частного бизнеса и 

обеспечивать распределение рисков. 

Учитывая существующий бюджетный механизм финансирования 

здравоохранения Республики Беларусь [3, c. 68], теоретически государственно-
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частное партнерство в медицине является перспективным в сфере оказание 

медицинских услуг, организации первичной медицинской помощи, применении 

стационар-замещающих технологий, системе внутренней организации лечебно-

профилактических учреждений и ряде других [2, с. 490]. В то же время представляет 

интерес проанализировать возможные результаты внедрения данного механизма 

заранее на основе имеющихся данных. 

Формирование целей статьи. Цель исследования – анализ перспектив 

внедрения механизма государственно-частного партнерства в здравоохранение 

Республики Беларусь. 

Изложение основного материала исследования. Для реализации поставленной 

цели мы решили сравнить длительность лечения иностранных и местных пациентов в 

Учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно» (УЗ «ГКБСМП г. Гродно»). Для местных пациентов 

(граждан Республики Беларусь) полная оплата лечения осуществлялась из бюджета, 

иностранные же пациенты оплачивали его сами. 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно» – комплексное лечебно-профилактическое 

учреждение, предназначенное для оказания в стационаре и на догоспитальном этапе 

круглосуточной экстренной и плановой медицинской помощи населению при острых 

заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также массовых 

поражениях, катастрофах, стихийных бедствиях. 

Больница развернута на 578 коек. 

Основные функции, выполняемые в УЗ «ГКБСМП г. Гродно»: 

1. Оказание первой, неотложной медицинской помощи больным при острых и 

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях. 

2. Оказание квалифицированной лечебно-консультативной помощи в пределах 

своей компетенции. 

3. Диагностика и лечение больных травматологического и ортопедического 

профилей. 

4. Экстренная и плановая хирургическая помощь. 

5. Реабилитация больных: физиотерапия, лечебная физкультура. 

6. Компьютерная и магнитно-резонансная томография. 

7. Диагностика, лечение больных гинекологического профиля. 

8. Родовспоможение в отделениях: физиологическом, обсервационном, 

патологии беременности. 

9. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников. 

10. Комбустиология, пластическая и микрохирургия. 

На базе данного учреждения расположены хирургическое, ожоговое, 

нейрохирургическое, травматологическое, гинекологическое, акушерское, 

токсикологическое и неврологическое отделения. В таблице 1 представлено оказание 

медицинской помощи иностранным гражданам за 2013-2016 годы. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что среднее количество койко-

дней, проведѐнных иностранцами в УЗ «ГКБСМП г. Гродно», за 2013-2016 годы 
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составило 4,1 дня (от 3,0 до 4,8 дня), что в среднем в 2 раза меньше, чем среднее 

количество койко-дней, проведѐнных в целом всеми пациентами. Малое значение 

койко-дня объясняется хирургической направленностью оказания медицинской 

помощи данного лечебного учреждения. Пациенты из других государств стараются 

поступать в больницу заранее обследованными в амбулаторно-поликлинических 

условиях, чтобы не тратить деньги на оплату койко-дней для дообследования. Кроме 

того, после выполнения оперативного вмешательства, как только исчезает угроза для 

их жизни с точки зрения вероятности возникновения послеоперационных осложнений 

они выписываются из стационара. Далее их послеоперационный период длится под 

наблюдением врачей поликлиники, что также позволяет сократить затраты на 

лечение. Превышение среднего значения проведѐнных койко-дней в УЗ «ГКБСМП 

г. Гродно» более чем в 2 раза гражданами Республики Беларусь над проведѐнными 

койко-днями иностранцами говорит о том, что, по всей видимости, использование 

коечного фонда по отношению к гражданам нашей страны идѐт нерационально, 

возможно сокращение срока пребывания пациентов. С другой стороны, сокращение 

срока пребывания в лечебном учреждении граждан Беларуси освободит коечный 

фонд, что можно будет использовать для расширения оказания платной медицинской 

помощи иностранным гражданам. 

Таблица 1 

Оказание медицинской помощи иностранным гражданам УЗ «ГКБСМП г. Гродно» 

Показатель 
Год Среднее значение 

за 2013-2016 годы 2013 2014 2015 2016 

Количество пролеченных иностранцев 40 38 17 24 30 

Процент иностранцев от всех 

пролеченных граждан 
0,002 0,002 0,001 0,001 0,0015 

Среднее количество проведѐнных 

иностранцами койко-дней 
4,3 4,8 3,0 3,5 4,1 

Среднее количество койко-дней, 

проведѐнных всеми пациентами 
8,5 8,6 8,4 8,3 8,45 

 

Также из таблицы 1 видно, что количество пролеченных иностранных граждан 

невелико, в среднем в год эта цифра составила 30 человек или 2,5 пациента в месяц, 

что составляет только 0,001-0,002% от всех пациентов. Объясняется это 

специфической сферой деятельности – специализации данного лечебного учреждения 

на оказании помощи, требующей экстренного оперативного вмешательства. При этом 

максимальное число наблюдалось в 2013 году с тенденцией к уменьшению в 

последующие промежутки времени. 

Низкое количество пролеченных иностранных граждан как в абсолютном, так и 

в относительном выражении показывает на не в полной мере используемый 

потенциал развития экспорта медицинских услуг. 

Проведѐм анализ стран, из которых приехали иностранные пациенты в 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Полученные данные представлены на рисунке 1. 

Анализируя данные рисунка 1 видим, что основными «поставщиками» 
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медицинских туристов в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 2013-2016 годы явились 

Азербайджан (29%), Российская Федерация (25%) и Украина (13%). Объясняется это 

прежде всего значительно меньшей стоимостью лечения в Республике Беларусь, чем 

у них на родине, отсутствием очередей на госпитализацию и высоким уровнем 

оказываемой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура гражданства иностранных пациентов УЗ «ГКБСМП г. Гродно» 

за 2013-2016 гг. 

 

Далее следуют Туркменистан (8%) и Нигерия (7%), что объясняется прежде 

всего уклоном университетов г. Гродно на обучение иностранных студентов в 

последние 7 лет именно из этих стран. Наличие студентов-иностранцев с одной 

стороны в случае возникновения у них проблем со здоровьем создает необходимость 

обращаться за платной медицинской помощью в учреждения здравоохранения и в 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в частности, с другой – будет способствовать устной 

рекламе наших лечебных учреждений при их возвращении домой. Остальные страны 

дают незначительный поток пациентов (1-4%). 

На основании вышеизложенного видно, что внедрение механизма 

государственно-частного партнерства не только в финансирование, но и сферу 

управления лечением позволит более рационально использовать коечный фонд, 

сократит длительность необоснованного пребывания местных жителей и 

одновременно позволит увеличить количество получающих лечение иностранных 

граждан – медицинских туристов. Данные нововведения можно будет достичь на 

занимаемых площадях, без расширения штата персонала организации и без 

увеличения коечного фонда. 
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Выводы. 1. Внедрение механизма государственно-частного партнерства 

является чрезвычайно перспективным в сфере здравоохранения Республики Беларусь. 

2. Широкое внедрение данного механизма позволит рационализировать 

пребывание граждан Республики Беларусь в стационаре и увеличит количество 

получающих лечение иностранных граждан. 

3. Данные достижения в сфере здравоохранения могут быть достигнуты без 

привлечения дополнительных бюджетных средств. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США В ОЦЕНКЕ АМЕРИКАНСКИХ 

«ФАБРИК МЫСЛИ» 

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL POLICY OF THE UNITED STATES IN THE 

AMERICAN «THINK TANKS» 

 

Аннотация. В статье представлена оценка параметров реализации научно-

технической политики США, выявленных на основе актуальных исследований 

американских «фабрик мысли». 

Ключевые слова: научно-техническая политика, США, «фабрики мысли». 

 

Abstract. The article deals with the evaluation of the implementation of scientific 

and technical policy of the United States, presented in the studies of American «think 

tanks». 
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Постановка проблемы. Составной частью социально-экономической политики 

любого государства является научно-техническая политика, которая выражает 

отношение государства к научной и научно-технической политики, определяет 

основные направления деятельности органов государственной власти в области науки 

и технике. 

Основу научно-технической политики США составляют выбор приоритетов 

государственной поддержки и приемлемых форм финансового стимулирования. В 

США создана и функционирует крупнейшая в мире научно-исследовательская и 

конструкторская база. По расходам на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки по данным на 2015 год США занимает высокую 

строчку – 9 место (это связано с большим предоставлением финансовых средств 

(2,8% к ВВП на 2015 год (рис. 1), которые в большей части расходуются на 

исследования в области оборонной промышленности [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предоставление финансовых средств СШАна научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки по данным на 2015 год 

 

Значительную часть средств на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки выделяют производственные корпорации, на долю 

которых приходятся не менее двух третей соответствующих затрат. При этом 

фактический вклад в НИОКР в США достигает 70%. 

Ведущими центрами развития науки и технологий в США являются не только 

университеты, но и научно-исследовательские центры. В связи с этим интересно 

посмотреть, какие исследования проводились в мозговых центрах США в сфере 

науки и технологий и как были оценены выявленные тенденции и полученные 
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результаты.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования по проблематике 

деятельности современных американских «фабрик мысли» и научно-технической 

политике США в белорусской политологии и социологии науке практически не 

представлены, что определяет актуальность данной темы исследования.  

Формирование целей статьи. Цель данной статьи – оценка параметров 

реализации научно-технической политики США, выявленных на основе актуальных 

исследований американских «фабрик мысли».  

Изложение основного материала исследования. Наиболее авторитетным и 

признанным рейтингом «фабрик мысли» является ежегодный рейтинг, составляемый 

учѐными Пенсильванского университета «2017 GlobalGoToThinkTankIndexRepor». В 

данном исследовании представлена информация об общем количестве фабрик мысли 

в мире, в регионах и в отдельных странах, а также представлен рейтинг экспертных 

сообществ в мире, в регионах, по специальным достижениям и по 14 отдельным 

областям исследования, в том числе и топ фабрик мысли в области науки и 

технологий [3]. 

Итак, в данной статье проанализируем аналитическую и исследовательскую 

деятельность «фабрик мысли» в США, вошедших в первую тридцатку в области 

науки и технологий.  

Первую строчку данного рейтинга среди американских фабрик мысли 

занимаетФонд информационных технологий и инноваций (англ. Information 

Technology and Innovation Foundation) – аналитический центр американской 

некоммерческой государственной политики, созданный в 2006 году. Основные 

направления деятельности – государственная политика, стимулирующая инновации в 

области технологий [6]. По направлению НИОКР и инновации за 2018 год было 

представлено 9 публикаций. Основная тематика исследований: введение углеродного 

налога, отраслевое финансирование университетских исследований. Стоит отметить, 

что в рейтинге Пенсильванского университета в области науки и технологии данный 

аналитический центр занимает ведущее место. 

На втором месте расположился RAND Corporation – организация, созданная 

сразу же после Второй мировой войны (1948 г.), чтобы связать военное планирование 

с решениями в области исследований и разработок – отделилась от Douglas Aircraft 

Company из Санта-Моники, Калифорния, и стала независимой некоммерческой 

организацией. Их исследования охватывают самые важные вопросы, такие как 

энергетика, образование, здравоохранение, правосудие, окружающая среда, 

международные дела и национальная безопасность. По запросу наука и технологии за 

текущий год было представлено 96 публикаций. Исследования направлены на 

изучение проблем климата, интеллекта (в частности, эволюция интеллекта; 

искусственный интеллект и машинное обучение), кибербезопасности, а также 

влияние социальных медиа в России и Восточной Европе. В рейтинге 

Пенсильванского университета по данному направлению RAND Corporation входит в 

пятѐрку сильнейших [10]. 
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Третье место среди американских фабрик мысли в рейтинге науки и 

технологии занимает Институт фундаментальных исследований (англ. Institute for 

Basic Research), который был зарегистрирован в Кэмбридже, штате Массачусетс, 

США, 2 марта 1981 года, в качестве некоммерческого учебного заведения с уставом 

аналогичным местных колледжей. Здание в составе Гарварда, известное как Дом 

Прескотта, было приобретено в том же году Фондом недвижимости, чтобы 

предоставить основные офисы институту для различных научных мероприятий. С 

момента своего создания ИБР был структурирован в соответствии с подразделениями 

во всех первичных количественных науках с целью проведения исследований на 

истинных конечных границах научного знания;организации международных научных 

совещаний и размещения редакций научных журналов. Членство в Институт 

фундаментальных исследований открыто для всех квалифицированных ученых в 

области количественных наук независимо от национальности, а также любых 

политических, религиозных, этнических или других конфессий при условии, что они 

задумывают исследование как стремление к действительно новым базовым 

достижениям. Представленный на сайте контент даѐт представление о том, что 

исследования проводятся по трѐм основным направлениям: математики, физики и 

химии. А в рейтинге Пенсильванского университета по направлению науки и 

технологии данный институт занимает 7 место [7]. 

На четвѐртой позиции расположился Консорциум по науке, политике и 

результатам (англ. Consortium for Science, Policy, and Outcomes). Сообщество 

представляет собойинтеллектуальную сеть, направленную на расширение вклада 

науки и техники в стремление общества к равенству, справедливости, свободе и 

общему качеству жизни. CSPO создает знания и методы, культивирует публичный 

дискурс и поощряет политику, помогающую лицам, принимающим решения и 

учреждениям, справляться с огромной силой науки и техники, поскольку общество 

отображает курс на будущее [4]. 13 публикаций упоминается за 2018 год. В основном 

изучаются проблемы климата (потепление планеты), науки и техники (достижения в 

области искусственного интеллекта, робототехники и других технологий для 

квалифицированных рабочих). В рейтинге Пенсильванского университета (по всем 

странамсообщество занимает 11 строчку. 

Пятую строчку среди американских фабрик мысли и 17 место среди всех стран 

в вышесказанном рейтинге занимает фонд Технологии, Развлечения, Дизайн 

(англ. Technology, Entertainment, Design). TED – некоммерческая организация, 

посвященная распространению идей, обычно в виде коротких, мощных переговоров 

(18 минут или меньше).TED началась в 1984 году в качестве конференции, на которой 

технологии, развлечения и дизайн сходились и сегодня охватывает почти все темы – 

от науки к бизнесу и глобальные – на более чем 100 языках. Между тем, независимо 

запускать события TEDx помогают обмениваться идеями в сообществах по всему 

миру. За всѐ время по направлению наука и технологии было опубликовано 

196 исследований. За 2018 год – 16. В основном изучаются такие направления, как 

инновации; искусственный интеллект; технологическое общество; проблемы 
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загрязнения и электроэнергии [13]. 

Шестую строчку занимает Институт науки и международной безопасности 

(англ. Institute for Science and International Security – некоммерческое, 

неправительственное учреждение, созданное сцелью информирования 

общественности о «вопросах науки и политики затрагивающих международную 

безопасность».Основанная в 1993 году, группу возглавляет основатель и 

бывшийядерный инспектор МАГАТЭ Давид Олбрайт. Представленный на сайте 

контент фокусируется на трѐх областях исследования: незаконная ядерная торговля, 

ядерные взрывоопасные запасы, программы по оружию [8]. По результатам запроса 

за текущий год было опубликовано 285 публикаций в области науки и технологий. 

Кроме того, институт стремится создать стабильные основы для усилий по 

сокращению угрозы, создаваемой ядерным оружием, для США и международной 

безопасности путем интеграции технических, научных и политических исследований. 

Эффективность Института науки и международной безопасности была оценена и 

признана Пенсильванским университетом в глобальном рейтинге «Go-To Think 

Tanks», в том числе и в сфере науки и технологий (19 место). 

Седьмуюстрочку среди американских «мозговых центров» и 22 место среди 

всех центров в области науки и технологии занимает Институт политики в области 

технологий (Technology Policy Institute) – это аналитический центр, который 

фокусируется на экономике инноваций, технологических изменений и связанных с 

ними регулировании в Соединенных Штатах и во всем мире. Миссия центра – 

продвижение знаний и информирование разработчиков политики, проводя 

независимые, строгие исследования и спонсируя образовательные программы и 

конференции по основным вопросам, влияющим на политику в области 

информационных технологий и коммуникаций [12]. Данный сайт содержит 

определѐнные области исследования. Наиболее подходящей для нашего 

направления – спектр и беспроводная связь. По результатам запроса за 2018 год было 

опубликовано 7 работ, основная тематика – план инфраструктуры администрации 

Трампа (предложение администрации для созданной правительством беспроводной 

сети), искусственный интеллект и последствия инфраструктуры следующего 

поколения. 

Восьмое место рейтинга занимает Мемориальный институт Баттеля (англ. 

Battelle Memorial Institute) – частная некоммерческая организация, занимающаяся 

изучением и внедрением новых технологий в различных отраслях. Основные 

направления деятельности – фармацевтика, здравоохранение, энергетика, агрохимия, 

национальная безопасность и др. За текущий год по запросу было представлено 

26 публикаций, в рамках которых обсуждались следующие результаты: создание 

национальной сети экологической обсерватории, разработка программного 

обеспечения для выявления биологических угроз и др. В рейтинге Пенсильванского 

университета (по всем странам, входящим в рейтинг) институт занимает 

23 строчку [1]. 

Девятую позицию представляет Санта-Фе Институт (англ. Santa Fe Institute) –

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Albright
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независимый некоммерческий научно-образовательный центр, который стремится 

понять и объединить основные, общие модели в сложных физических, 

биологических, социальных, культурных, технологических и даже возможных 

астробиологических мирах [11]. Итак, 14 публикаций за текущий год по запросу 

наука и технологии было представлено на данном интернет-ресурсе. Наиболее 

актуальные из направлений – квантовые компьютеры, экология коллективного 

движения, проведение первого межпланетного фестиваля и др. В рейтинге 

Пенсильванского университета (по всем странам) центр входит в 25 сильнейших.  

Десятую строчку среди американских фабрик мысли и 28 среди всех стран в 

вышесказанном рейтинге занимает Jigsaw (ранее Google Ideas) –технологический 

инкубатор, созданный Google, и в настоящее время работающий как филиал 

Alphabet Inc. Jigsaw посвящена пониманию глобальных проблем и применению 

технологических решений, противодействию экстремизму», онлайн-цензуре и 

кибератаки, для защиты доступа к информации. Джаред Коэн, ранее с Комитетом по 

планированию политики в Государственном департаменте США, является 

генеральным директором Jigsaw и ранее был соучредителем и директором 

GoogleIdeas. Текущие проекты – Перспектива, Проектный щит, Предупреждение 

пароля, Разговор AI, Цифровая карта атаки, Нефильтрованные Новости, Контур, 

Intra [5]. 

По анализу Пенсильванского университета первую тридцатку фабрик мысли в 

области науки и технологий (11 место среди американских «мозговых центров») 

замыкает Белферский центр науки и международных отношений (англ. Belfer Center 

for Science and International Affairs) – центр исследования и обучения в школе 

Гарварда Кеннеди в области международной безопасности и дипломатии, 

экологических и ресурсных вопросов, а также научно-технической политики [2]. В 

2018 году, пятый год подряд, Центр Белфера занял первое место в мире по 

аналитическому анализу Университета Пенсильвании в рамках программы Think 

Tanks and Civil Society. Центр имеет двойную миссию: 1) обеспечить лидерство в 

продвижении знаний, имеющих отношение к политике, о важнейших проблемах 

международной безопасности и других важных вопросах, где пересекаются наука, 

технология, экологическая политика и международные дела; 2) подготовить будущие 

поколения лидеров для этих областей деятельности [2]. По теме наука и технологии 

за 2018 год было представлено 12 работ. Основные проблемы – кибербезопасность, 

рост поддельных новостей, энергетика и др.  

Выводы. Таким образом, проанализировав деятельность «фабрик мысли» в 

США по проблематике развития науки и технологий, можно выделить основные 

направления исследований: проблемы климата (потепление), кибербезопасности; 

проблемы загрязнения и электроэнергии; искусственный интеллект (эволюция 

интеллекта, достижения в области робототехники). 

В целом, в тридцатку сильнейших вошло 11 американских «фабрик мысли». 

Если брать рейтинг в целом, то из 68 «мозговых центров» американских – 19, что, в 

действительности, составляет значительный результат по сравнению с другими 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_incubator
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_incubator
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Cohen
https://en.wikipedia.org/wiki/Policy_Planning_Staff_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Policy_Planning_Staff_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Department
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странами (для наиболее наглядного представления покажем данные в виде 

диаграммы, рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рейтинг американских «фабрик мысли» 

 

Итак, такой мощный интеллектуальный и кадровый потенциал, которым 

располагают американские «фабрики мысли», позволяет данным аналитическим 

структурам эффективно работать и достаточно точно выявлять тренды развития в 

различных сферах жизни современного человечества. 
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МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЯК ПОКАЗНИК 

ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

MULTIPLICATOR OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE AS AN INDICATOR OF 

INFLUENCE ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню впливу зовнішньої торгівлі на 

участь країни в міжнародних економічних відносин та на темпи економічного 

зростання. Дана залежність доведена за допомогою мультиплікатора зовнішньої 

торгівлі.Встановлено високу взаємозалежність між показниками експорту та ВВП, що 

є доказом значного промислового потенціалу України. 

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішня торгівля, мультиплікатор, 

міжнародні економічні відносини, валовий внутрішній продукт, 

конкурентоспроможність національної економіки. 

 

Abstract.The article is devoted to the study of the influence of foreign trade on the 

country's participation in international economic relations and on the pace of economic 

growth. This dependence is proved by means of the multiplier of foreign trade. The high 

interdependence between export performance and GDP is established, which is evidence of 

a significant industrial potential of Ukraine. 

Keywords. еxport, import, foreign trade, multiplier, international economic relations, 

gross domestic product, competitiveness of the national economy. 

 

Постановка проблеми. Міжнародний обмін товарами та послугами є однією з 

найважливіших складових міжнародних економічних відносин. Міжнародні 

економічні відносини та економічний розвиток – це взаємозумовлені і нерозривні 

процеси. Тому вплив зовнішньої торгівлі на міжнародні економічні відносини 

головним чином характеризується її впливом саме на темпи економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження 

понять: мультиплікатор є праці Р. Капа, Дж. М. Кейнса; зовнішня торгівля – праці 

А. Сміта, Д. Рікардо, В. Леонтьєва, В. Оліна, Е. Хекшера та ін. На сучасному етапі 

https://www.ted.com/
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питанням розвитку зовнішньої торгівлі приділяють увагу такі вчені, як 

М. Біда,А. Мазаракі, Ю. Макогон, Т. Мельник, Т. Циганкова, Ю. Козак тощо. 

Формулювання цілей статті. Дослідити вплив зовнішньої торгівлі на розвиток 

міжнародних економічних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним показником економічного 

розвитку є валовий внутрішній продукт – ВВП. Темп росту ВВП і темп росту 

експорту міцно пов’язані між собою. Так, при зростанні доходів від експорту кожного 

року, відбувається щорічне збільшення ВВП. Для визначення ступеня залежності 

росту ВВП від експорту, зазвичай використовують середньорічні показники протягом 

аналізованого періоду [3, с. 73]. Збільшення вартісного обсягу експорту впливає на 

збільшення сукупного попиту, що у свою чергу спричиняє переорієнтацію частини 

сукупних видатків на імпортну продукцію, тобто зростання попиту на імпорт. Імпорт 

у свою чергу впливає на зменшення сукупного попиту, адже спричиняє витік частини 

національного доходу країни. Така взаємозалежність описується концепцією 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі [1, с. 239-246]. 

Найпершим поняття «мультиплікатор» застосував Р. Кан, згодом його ідею 

продовжив Дж. М. Кейнс. Основним завданням мультиплікатора зовнішньої торгівлі 

є виявлення ступеня залежності економіки країн від зовнішньої торгівлі, а також 

дослідження ефекту впливу зовнішньої торгівлі на потенційне зростання 

ВВП [1, с. 234-246]. 

В епоху глобалізації економіки країн світу все більше залежать від зовнішньої 

торгівлі, що безпосередньо впливає на їх участь у міжнародних економічних 

відносинах. Ступінь такої залежності можна визначити за допомогою 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі, який розраховується і залежить у свою чергу від 

граничної схильності до імпорту та граничної схильності до заощаджень. У таблиці 1 

наведено розрахунок мультиплікатора зовнішньої торгівлі протягом 2013-2017 років у 

поточних цінах.  

Таблиця 1 

Показники мультиплікатора зовнішньої торгівлі у 2013-2017 роках 

Показники Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

МРМ -0,49 0,71 0,65 0,59 0,49 

МPS -0,8 0,45 0,38 0,31 0,15 

m -0,77 0,86 1 1,12 1,56 

Джерело: складено автором на основі джерела [4] 

 

Згідно з даними таблиці 1, у 2013 році значення мультиплікатора зовнішньої 

торгівлі було від’ємним та становило -0,77, що свідчить про низьку схильність у 

населення до імпорту, яка становила -0,49, та низьку схильність до заощаджень, що 

становила -0,8. Однак, протягом 2014-2017 років значення граничної схильності до 

імпорту, граничної схильності до заощадження та мультиплікатора були додатними, 

проте простежувалася тенденція зменшення граничної схильності до імпорту та 
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граничної схильності до споживання з одночасним збільшенням значення 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі, при чому гранична схильність до споживання у 

2014 році зменшилася у 0,64 рази більше, ніж зменшилась гранична схильність до 

імпорту у 2013 році, у 2015 році гранична схильність до споживання зменшилася у 

1,8 разів більше, ніж зменшилась гранична схильність до імпорту, у 2016 році 

гранична схильність до споживання зменшилась у 2 рази більше, ніж зменшилась 

гранична схильність до імпорту, а у 2017 році вона зменшилась у 3,1 разів більше, ніж 

зменшилась гранична схильність до імпорту [4]. Отже, в українській економіці можна 

простежити, що значення мультиплікатора зовнішньої торгівлі більше тоді, коли 

гранична схильність до споживання набагато менша, ніж гранична схильність до 

імпорту, але обидва значення додатні.  

Іншим проявом впливу зовнішньої торгівлі на міжнародні економічні 

відносини є її вплив на один із основних показників конкурентоспроможності 

національної економіки – ВВП, а саме на його ріст. Таку залежність також можна 

продемонструвати за допомогою мультиплікатора зовнішньої торгівлі. На рисунку 1, 

показано прогнозований ріст ВВП, розрахований за допомогою мультиплікатора 

зовнішньої торгівлі та його номінальний ріст протягом 2013-2017 років, які 

розраховані у поточних цінах. 

Джерело: складено автором на основі джерела [4]. 

Рис. 1. Динаміка росту номінального та прогнозованого ВВП України у 

2013-2017 роках (у відсотках) 

 

На рисунку 1, продемонстровано, що протягом 2013-2017 років значення росту 

номінального ВВП та прогнозованого ВВП суттєво відрізнялися між собою. Так у 

2013 році прогнозований ріст ВВП був на 150,3% більший, за номінальний ріст ВВП, 

у 2014 році – на 19,4%, у 2015 році – на 130,2%, у 2016 році – на 146,4%, у 2017 році – 

248,3% [4]. Таку тенденцію можна пов’язати з високим індексом інфляції протягом 

досліджуваного періоду, адже величини для розрахунків були взяті у поточних цінах, 

що може завищувати вартісний обсяг імпорту, експорту, заощаджень, інвестицій та 

ВВП, які безпосередньо впливають на значення мультиплікатора зовнішньої торгівлі. 

Середнє значення індексу інфляції в України протягом 2013-2017 років становило 

близько 118%, в той час, коли, наприклад, у Німеччині такий індекс становить 

близько 109% [2]. Однак сам цикл росту ВВП є однаковим як за прогнозованим ВВП, 
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так і за номінальним ВВП, що свідчить про правильність застосування теорії 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі. У 2014 році показники росту ВВП були 

меншими, ніж у 2013 році згідно номінального ВВП – на 3,1%, а згідно 

прогнозованого ВВП – на 53,8%, у 2015 році ці ж показники були більшими, ніж у 

2014 році згідно номінального ВВП – на 499,7%, а згідно прогнозованого ВВП – на 

1056%, у 2016 році показники росту ВВП були меншими, ніж аналогічні показники 

2015 року згідно номінального ВВП – на 21,2%, а згідно прогнозованого ВВП – на 

15,6%, у 2017 році показники росту ВВП збільшилися порівняно з 2016 роком згідно 

номінального ВВП – на 4,5%, а згідно прогнозованого ВВП – на 47,8% [4].  

Згідно теорії мультиплікатора зовнішньої торгівлі, у країнах з розвинутим 

промисловим потенціалом існує значний зв’язок між темпами росту експорту та 

темпами росту ВВП, що свідчить про наявність залежності між рівнем розвитку 

економіки країни та зовнішньої торгівлі [3, с. 73]. Для того, щоб прослідкувати таку 

залежність стосовно економіки України, проаналізуємо динаміку змін експорту та 

ВВП протягом 2013-2017 років у поточних цінах, що наведена на рисунку 2. 

Джерело: складено автором на основі джерела [4]. 

Рис. 2. Динаміка змін експорту та ВВП України у 2013-2017 роках (млрд. грн.) 

 

За даними рисунку 2, можна простежити тенденцію залежності змін ВВП від 

змін експорту протягом 2013-2017 років в економіці України.  

Середньорічний показник росту експорту протягом 2013-2017 років становить 

21,9%, а середньорічний показник росту ВВП – 19,9%, середньорічний показник 

приросту експорту – 6,8%, а середньорічний показник приросту ВВП – 6,3%, тобто зі 

зростанням експорту на 1%, ВВП у середньому збільшується на 0,93%; коефіцієнт 

кореляції між показниками становить 0,99, що свідчить про сильний взаємозв’язок 

між ними [4].  

Висновки. Отже, за допомогою мультиплікатора зовнішньої торгівлі протягом 

2013-2017 років було доведено залежність розвитку економіки від зовнішньої торгівлі 

за умов, коли країна більше витрачає на імпорт, ніж заощаджує, було розраховано 

прогнозоване значення росту ВВП, яке було порівняно з номінальним значенням 

росту ВВП, де була виявлена тенденція їх відмінності між собою, але однаковості їх 
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циклу росту, а також було виявлено високу взаємозалежність між показниками 

експорту та ВВП, що є доказом значного промислового потенціалу України, 

наявністю щонайменше мінімального вихідного рівня розвитку економіки, що 

вимагається світовим господарством для конкурентоспроможності в участі у 

міжнародних економічних відносинах, та раціональності застосування теорії 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі.  
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Постановка проблемы. Сегодня предпринимательство является важной частью 

экономики Республики Беларусь. От успешности функционирования 

предпринимательской сферы зависит экономическое положение страны. Процесс 

становления предпринимательства в нашей стране постоянно сталкивается со 

многими трудностями экономического, правового и психологического характера. Для 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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того, чтобы предпринимательство было прибыльным занятием и имело поддержку со 

стороны общества, помимо различных факторов, важно еще положительное мнение 

общества о предпринимательстве и предпринимателях. Мнение общества о 

различных субъектах и проблемах в большей степени формируют средства массовой 

информации. Неумение в нужное время получать и анализировать опубликованные 

сведения может негативно сказаться на предпринимательстве и нанести ущерб 

компании.  

Определение характера статей о белорусском предпринимательстве стало 

целью нашего исследования. В исследовании были изучены новостные публикации о 

белорусском предпринимательстве для того, чтобы проанализировать какое 

общественное мнение сегодня формируется в наиболее популярных Интернет-

ресурсах Беларуси. А итоги исследования могут помочь предпринимателям сделать 

выводы о своей деловой, личной деятельности, качестве сотрудничества со СМИ для 

того, чтобы уровень лояльности и поддержки общественности к предпринимателям 

становился выше.  

Изложение основного материала исследования. В данной статье представлены 

результаты контент-анализа материалов электронных СМИ. Цель контент-анализа – 

определение частоты и характера статей, затрагивающих вопросы 

предпринимательства. Рассматривались электронные печатные средства массовой 

информации. Субъектом выступило белорусское предпринимательство и 

предприниматели. Предметом стала презентация предпринимательства и 

предпринимателей в СМИ. Основным параметром в анализе был избран характер 

статьи (позитивный, негативный, сбалансированный, нейтральный). Отметим, что 

оценка указанного параметра являлась субъективной, но в силу небольшой шкалы 

проблема дифференциации по категориям не возникла. В проведенном анализе 

учитывались следующие параметры (соответствуют задачам исследования):  

1. Жанр публикаций по теме предпринимательства (заметка; репортаж; прямая 

линия; круглый стол; интервью; аналитическая статья).  

2. Субъект деятельности.  

3. Уровень подачи проблемы предпринимательства (на международном уровне, 

на республиканском, на региональном, на личностном уровне). 

4. Статус субъекта.  

5. Характер фирмы.  

6. Общая оценка предпринимательства (позитивная, негативная, 

сбалансированная, нейтральная).  

7. Сфера предпринимательской деятельности. 

8. Сфера жизнедеятельности, в которой описывается предприниматель 

(собственно бизнес; общественная и политическая деятельность; отдых, развлечения; 

семья, быт; потребительское поведение; культура, образование, духовные интересы).  

9. Способы воздействия субъекта на окружающую социальную среду.  

10. Качества, приписываемые предпринимателям (деловая хватка, 

инициативность, настойчивость в достижении цели, склонность к 
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благотворительности, трудовой расчет, рационализм, трудолюбие, честность, 

порядочность, низкий уровень общей культуры, непрофессионализм, 

некомпетентность, жажда наживы, неразборчивость в средствах достижения цели, 

нежелание честно трудиться, склонность к жульничеству и махинациям, высокий 

уровень общей культуры, высокий профессионализм).  

В ходе исследования были проанализированы новостные публикации на тему 

белорусского предпринимательства и изучен их эмоциональный характер. Выделив и 

проанализировав ряд параметров и критериев, упомянутых в статьях, был сделан 

вывод о характере публикуемой информации о белорусском предпринимательстве.  

Отбор веб-сайтов был определен по количеству просмотров ресурсов за один 

месяц. К анализу привлечены интернет-ресурсы имеющие наибольшее число 

просмотров за январь 2018 г. Ими оказались Tut.by и Onliner.by, так как они имеют по 

157,66 млн. и 178,89 млн. просмотров соответственно, новостные подразделы по 

100,4 млн. и 40,15 млн. соответственно. Следующим веб-сайтом в рейтинге 

просмотров идет сайт «Наша Нива» (nn.by) с 6,8 млн. просмотров (см. табл. 1).   

Таблица 1  

Рейтинг новостных Интернет-ресурсов за январь 2018 года согласно данным 

SimilarWeb 

Интернет-ресурс Млн. просмотров за январь 2018 года 

Новостные подразделы Tut.by 100,4 (всего портал — 157,66) 

Новостные подразделы Onliner.by 40,15 (всего портал — 178,89) 

NN.by / Наша Нива 6,8 

Kp.by (Комсомольская правда в Беларуси) 6,34 

Pressball.by (без учета форума) 6,171 

БелТА 4,61 

Спутник Беларусь 3,98 

By.tribuna.com 3,84 

Советская Белоруссия 3,57 

S13.ru (Гродно) 3,49 

Сильные новостей (Гомель) 3,4 

Белорусский партизан 3,38 

Gazetaby.com (Солидарность) 3,17 

Citydog.by 2,98 

Udf.by 2,95 

Naviny.by 2,63 

Белсат 2,48 

Виртуальный Брест 2,3 

Tvr.by (Белтелерадиокомпания) 1,68 

Интекс-Пресс (Барановичи) 1,38 

Столичное телевидение 1,26 

Радио «Свабода» 1,18 

Куку.org 1 

Еврорадио 0,77 

ОНТ 0,73 

Примечание: Источник – собственная разработка. 

 

Рейтинг Интернет-ресурсов находится на сайте организации SimilarWeb. 

SimilarWeb – это онлайн-сервис, который позволяет анализировать Интернет-трафик 

http://www.similarweb.com/
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в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере 

деятельности, а также каналы их продвижения. Все данные предоставляются в виде 

доступных диаграмм, графиков с возможностью детализации и выгрузки данных. 

Сервис позволяет оценивать как веб-сайты, так и мобильные приложения. 

Периодом анализа публикаций (новостей) о предпринимательстве и 

предпринимателях был выбран первый квартал 2018 г. За указанный период всего 

опубликовано 129 статей на тему предпринимательства и 

предпринимателей (см. рис. 1). На Tut.by размещено 55 статей, что заметно меньше, 

чем на сайте Onliner.by (74 статьи).  

Жанровая направленность публикаций за весь изучаемый период представлена 

в таблице 2. Среди статей, посвященных теме исследования, преобладает параметр 

«репортажи, прямые линии, круглые столы» (34,1% или 44 статьи). Результаты 

оказались разными среди рассматриваемых Интернет-ресурсов. На Tut.by приходится 

23 или 41,8% статей данной категории, на Onliner.by опубликована 21 статья или 

27,3%.  

 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

Рис.1. Количество статей, размещенных на Tut.by и Onliner.by 

 

Далее идут статьи категорий «заметки» и «интервью» по 34 (26,4%) и 

36 (27,9%) соответственно, имеющие почти равное количество публикаций. На Tut.by 

приходится 40% (22 статьи) «заметок» и 10,9% (6 статей) «интервью», что заметно 

отличается от общего количества публикаций. На Onliner.by опубликовано 

16,2% (12 статей) «заметок» и 40,5% (30 статей) «интервью». Наименьшее количество 

публикаций было в жанре аналитической статьи (15 статей), всего 11,6% от общего 

количества. На Tut.by опубликовано 4 (7,3%) аналитических статьи, на Onliner.by 

11 (14,9%) статей этого жанра. 

Рассмотрев в статьях субъектов описываемой деятельности (см. табл. 3), можно 

выделить конкретных предпринимателей и отдельных личностей, так как этот 

критерий встречался в статьях наиболее часто. Упоминания о нем были в 79 статьях 

(или в 61,2%). Что касается рассматриваемых Интернет-СМИ, то на Tut.by 

конкретных предпринимателей и отдельных личностей рассматривали в 25 статьях 

55

74

Количество статей: 129

TUT.BY 55 статей ONLINER 74 статьи
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(45,5%). На Onliner.by 54 статьи данного критерия, это более чем в 2 раза больше чем 

в первом случае.  

Таблица 2 

Жанровая направленность публикаций 

Жанр Tut.by Onliner.by Всего 

Заметка 22 (40%) 12 (16,2%) 34 (26,4%) 

Репортаж, прямая линия, круглый стол 23 (41,8%) 21 (27,3%) 44 (34,1%) 

Интервью 6 (10,9%) 30 (40,5%) 36 (27,9%) 

Аналитическая статья 4 (7,3%) 11 (14,9%) 15 (11,6%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Конкретная фирма и организация оказывалась в центре внимания в 49 

новостных публикациях (38%). Если сравнить анализируемые ресурсы, то можно 

отметить, что на Tut.by и Onliner.by данный критерий встречался почти в одинаковом 

процентном соотношении (38,2% и 37,8% соответственно), в 21 новостной статье в 

первом ресурсе и в 28 статьях во втором ресурсе. 

Далее рассмотрим критерий «обобщенная группа – предприниматели вообще». 

Его упоминание можно было проследить в 32 публикациях за 3 месяца (или 24,8%). 

На Tut.by в 20 статьях (36,4%) речь шла о рассматриваемом критерии, на Onliner.by в 

12 публикациях (16,2%). 

Меньше всего в статьях публиковались новости, связанные с общественными 

организациями предпринимателей, всего 8 публикаций (6,2%). Равное количество 

статей указанного критерия было размещено на Tut.by и Onliner.by, по 4 публикации 

(7,3% и 5,4% соответственно). 

Таблица 3  

Субъекты предпринимательской деятельности 

Субъект предпринимательской деятельности Tut.by Onliner.by Всего 

Конкретный предприниматель, отдельная личность 25 (45,5%) 54 (73%) 79 (61,2%) 

Конкретная фирма, организация 21 (38,2%) 28 (37,8%) 49 (38%) 

Обобщенная группа – предприниматели вообще 

(«новые русские», «новые белорусы», «челноки», 

предприниматели и др.) 

20 (36,4%) 12 (16,2%) 32 (24,8%) 

Общественные организации предпринимателей 4 (7,3%) 4 (5,4%) 8 (6,2%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Следующим был рассмотрен уровень подачи проблемы предпринимательства 

(см. табл. 4). Больше всего уровень подачи касался конкретной личности (на 

личностном уровне). В общем, 52 публикации касались данного критерия (40,3%). 

Если рассматривать ресурсы Tut.by и Onliner.by, то лидером по вышеупомянутому 

критерию можно назвать второй веб-сайт, на нем 38 публикаций (51,4%) касались 
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личностного уровня, что не удивительно, ведь жанр интервью преобладает в 

публикациях данного ресурса (40,5%). На Tut.by за 3 месяца было опубликовано 

значительно меньше новостных статей указанного критерия, всего 

14 публикаций (25,5%). 

На республиканском и региональном уровне количество статей оказалось 

почти равным, по 37 (28,7%) и 36 (27,9%) соответственно. Tut.by опубликовал 

17 статей (30,9%), которые касались республиканского уровня и 20 (36,4%) – 

регионального. На Onliner.by было отмечено 20 статей (27%), которые касаются 

первого критерия и 16 (21,6%), в которых отражается региональный уровень подачи 

проблемы.  

Менее всего проблема предпринимательства была указана на международном 

уровне. Всего этому критерию было посвящено 6 публикаций (4,7%). Рассматривая 

Интернет-ресурсы по отдельности, можно отметить, что публикаций, которые 

освещают проблемы, связанные с предпринимательством на международном уровне 

на обоих веб-сайтах по 3 на каждом за анализируемый период времени. На Tut.by – 

5,5% статей, на Onliner.by – 4,1%. 

Можно сделать вывод, что веб-ресурс Tut.by больше всего интересуют вопросы 

регионального масштаба, а Onliner.by – личностного. 

Таблица 4  

Уровень подачи проблемы предпринимательства 

Уровень подачи проблемы 

предпринимательства 
Tut.by Onliner.by Всего 

На международном уровне 3 (5,5%) 3 (4,1%) 6 (4,7%) 

На республиканском уровне 17 (30,9%) 20 (27%) 37 (28,7%) 

На региональном уровне 20 (36,4%) 16 (21,6%) 36 (27,9%) 

На личностном уровне 14 (25,5%) 38 (51,4%) 52 (40,3%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Статус субъекта, описываемого в публикациях является следующим 

параметром анализа (см. табл. 5). Наиболее часто упоминались владельцы или 

совладельцы бизнеса. На их долю пришлось 79 статей (61,2%). Результаты оказались 

почти идентичными на Tut.by и Onliner.by. В первом ресурсе статус «владелец 

(совладелец)» был замечен в 58,2% (32 статьи) публикациях, а во втором 63,5% или 

47 статей отражали данный статус. 

На втором месте среди опубликованных новостей был отмечен критерий 

«мелкий предприниматель, «челнок», индивидуал, фермер». Данный критерий был 

отражен в 34,9% или в 45 статьях. На Tut.by и Onliner.by ситуация почти одинаковая. 

Первый ресурс описывал данный критерий в 36,4% статей (или в 20 публикациях). 

Второй ресурс в 33,8% публикациях (или в 25 статьях). 

Наемный работник в негосударственной компании фигурировал всего в 

8 (6,2%) новостных статьях, что резко отличается от предыдущих критериев анализа, 

3 (5,5%) публикации приходится на Tut.by, 5 (6,8%) – на Onliner.by. 
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Далее рассмотрим характер фирмы (см. табл. 6), который был указан в 

публикациях. В большинстве случаев характер фирмы не был определен. В 

61,2% (79 публикаций) статей не было указано, что компания является частным 

предприятием или имеет долю госсобственности. Tut.by – 34 статьи (61,8%), 

Onliner.by – 45 статей (60,8%). Скорее всего, это объясняется тем, что интернет-

ресурсы не отводили значимой роли выделению характера компании. 

Таблица 5 

Статус субъекта 

Статус субъекта Tut.by Onliner.by Всего 

Владелец (совладелец) 32 (58,2%) 47 (63,5%) 79 (61,2%) 

Наемный работник в 

негосударственной компании 
3 (5,5%) 5 (6,8%) 8 (6,2%) 

Мелкий предприниматель, 

«челнок», индивидуал, фермер 
20 (36,4%) 25 (33,8%) 45 (34,9%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

В 47 статьях (36,4%) было отмечено, что фирма является частным 

предприятием. На Tut.by этот критерий был отражен в 18 статьях (32,7%), на 

Onliner.by в 29 статьях (39,2%). 

Всего в 3 статьях (2,3%) было отмечено, что фирма имеет смешанный (есть 

доля госсобственности) характер, все опубликованные статьи, где был указан данный 

критерий отражены на веб-сайте Tut.by, где они составляют 5,5% от общего 

количества публикаций ресурса. 

Таблица 6  

Характер фирмы 

Характер фирмы Tut.by Onliner.by Всего 

Частное предприятие 18 (32,7%) 29 (39,2%) 47 (36,4%) 

Смешанное (есть доля госсобственности)  3 (5,5%) 0 (0%) 3 (2,3%) 

Не определяется 34 (61,8%) 45 (60,8%) 79 (61,2%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

В абсолютном большинстве публикаций, в 125 (96,9%), не указано имеется ли 

иностранный капитал у фирм, представленных в новостных статьях (см. табл. 7). На 

Tut.by и Onliner.by результаты почти идентичны общим, 52 (94,5%) и 73 (98,6%) 

статьи соответственно. Указано, что есть иностранный капитал в 1 (1,4%) статье на 

Onliner.by, на Tut.by не указано. Отмечено отсутствие иностранного капитала в 3 

(5,5%) статьях на Tut.by, не отмечено на Onliner.by. 

Следующей было рассмотрено общая оценка предпринимательства 

(эмоционально оценочный фон), которая наглядно отражена на рисунках 2, 3, 4. 

Менее всего за первый квартал 2018 г. статьи были оценены нейтрально. 
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Таблица 7 

Присутствие иностранного капитала 

Присутствие иностранного 

капитала 
Tut.by Onliner.by Всего 

Есть иностранный капитал 0 (0%) 1 (1,4%) 1 (0,8%) 

Нет иностранного капитала 3 (5,5%) 0 (0%) 3 (2,3%) 

Не указано 52 (94,5%) 73 (98,6%) 125 (96,9%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Такой характер имели всего 3 статьи или 2,3%. интернет-ресурс Tut.by таким 

образом оценил 2 статьи или 3,6%, Onliner.by – 1 или 1,4%. 

 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

Рис. 2. Общая оценка предпринимательства на Tut.by 

 

Сбалансированная оценка проблемы предпринимательства встречалась уже в 

37 статьях (28,7%). Рассматриваемые ресурсы резко отличись по данной оценке. 

Таким образом веб-сайт Tut.by в 25 статьях (45,5%) отразил сбалансированную 

оценку, что почти в 2 раза больше, чем у Onliner.by, где только 12 публикаций 

(16,2%) имели сбалансированный характер. 

Негативно окрашенных статей оказалось также немало – 34 (26,4%). На 

интернет-ресурс Tut.by приходится 11 (20%) из них, это более чем в 2 раза меньше 

чем у Onliner.by, где опубликовано 23 статьи (31,1%) соответствующих данной 

оценке.  

Позитивному эмоционально-оценочному фону, в общем, соответствовали 

55 статей (42,6%) из анализируемых. 17 статей или 30,9% на Tut.by отражали 

позитивный фон, что более чем в 2 раза меньше чем на интернет-ресурсе Onliner.by, 

где позитивный критерий был прослежен в 38 из 74 статей (51,4%). 

Можно сделать вывод, что статьи на Tut.by имели в основном 

сбалансированный эмоционально-оценочный фон, а на Onliner.by – позитивный. 

30,90%

20%

45,50%

3,60%

Tut.by

Позитивная оценка Негативная оценка

Сбалансированная оценка Нейтральная оценка
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Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

Рис.3. Общая оценка предпринимательства на Onliner.by 

 

Следующим параметром, который был проанализирован является сфера 

предпринимательской деятельности (см. табл. 8). Более всего за 3 месяца публикаций 

о белорусском предпринимательстве на Tut.by и Onliner.by была выделена сфера 

розничной торговли, посреднической деятельности, экспортно-импортных операций. 

13 новостных статей (23,6%) было прослежено на первом ресурсе и 10 (13,5%) на 

втором. 

На втором месте оказался предпринимательство вообще, это 19 публикаций 

(14,7%). На Tut.by – 9 статей (16,4%), на Onliner.by – 10 (13,5% от общего количества 

статей на тему белорусского предпринимательства на данном веб-сайте). 

 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

Рис. 4. Общая оценка предпринимательства на обоих Интернет-ресурсах 

 

Данный критерий отмечался в публикациях, где подразумевалось 

предпринимательство в общем, как сфера деятельности. 

Третье место разделили новостные статьи, где были отражены сферы 

51,40%

31,10%

16,20%
1,40%

Onliner.by

Позитивная Негативная

Сбалансированная Нейтральная

42,60%

26,40%

28,70%

2,30%

Всего

Позитивная оценка Негативная оценка

Сбалансированная оценка Нейтральная оценка
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транспортных услуг и связь, коммуникации, IT. На них пришлось по 14 публикаций в 

общем. Одинаковое количество публикаций отмечено по транспортным услугам у 

двух анализируемых Интернет-ресурсов, по 7 статей. В процентном соотношении на 

Tut.by – 12,7%, на Onliner.by – 9,5%.  

Таблица 8  

Сфера предпринимательской деятельности 

Сфера предпринимательской деятельности Tut.by Oniner.by Всего 

Транспортные услуги, бытовое обслуживание 

(такси, аренда автомобилей и т.д.) 
7 (12,7%) 7 (9,5%) 14 (10,9%) 

Розничная торговля, посредническая 

деятельность, экспортно-импортные операции 
13 (23,6%) 10 (13,5%) 23 (17,8%) 

Медицина, культура, образование 0 (0%) 1 (1,4%) 1 (0,8%) 

Отдых, туризм 4 (7,3%) 8 (10,8%) 12 (9,3%) 

Рестораны, казино, ночные клубы 5 (9,1%) 5 (6,8%) 10 (7,8%) 

Пищевая промышленность, производство товаров 

народного потребления 
2 (3,6%) 1 (1,4%) 3 (2,3%) 

Строительство 3(5,5%) 8 (10,8%) 11 (8,5%) 

Производство строительных материалов 1 (1,8%) 1 (1,4%) 2 (1,6%) 

Производство техники, оборудования, 

машиностроение 
1 (1,8%) 1 (1,4%) 2 (1,6%) 

Биржевой, банковский бизнес, страховое дело 3 (5,5%) 0 (0%) 3 (2,3%) 

Сельское хозяйство 3 (5,5%) 2 (2,7%) 5 (3,9%) 

Операции с недвижимостью (торговля, обмен, 

наем, купля-продажа помещений) 
2 (3,6%) 4 (5,4%) 6 (4,7%) 

Связь, коммуникация, IT (Интернет, телефоны, 

компьютеры) 
1 (1,8%) 13 (17,6%) 14 (10,9%) 

Торговля в целом 1 (1,8%) 0 (0%) 1 (0,8%) 

Предпринимательство вообще 9 (16,4%) 10 (13,5%) 19 (14,7%) 

Другое 1 (1,8%) 0 (0%) 1 (0,8%) 

Сфера не указана 4 (7,3%) 3 (4,1%) 7 (5,4%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Сфера транспортных услуг в большинстве случаев упоминалась в статьях о 

маршрутных такси и организациях, управляющих ими.   

По критерию «связь, коммуникации, IT» количество опубликованных статей 

резко отличается среди двух веб-сайтов. На Tut.by была размещена всего 

1 публикация (1,8%) на эту тему в рамках белорусского предпринимательства, на 

Onliner.by – 13 статей (17,6%). Это в большинстве случаев связано с тем, что второй 

ресурс предпочитает брать интервью у белорусских IT-предпринимателей. 

На новостные статьи, где упоминается сфера отдыха и туризма приходится в 

общем 12 публикаций (9,3%). На Tut.by – 4 статьи, на Onliner.by – 8 статей, что в 

2 раза больше чем у первого ресурса. 

Следующей рассмотренной сферой предпринимательства идет строительство. 
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Данная сфера предпринимательства была отмечена в 11 статьях (8,5%). На Tut.by и 

Onliner.by результаты разнятся, первый интернет-ресурс опубликовал только 

3 статьи (5,5%), где прослеживалось строительство, Onliner.by – 8, что составляет 

10,8% от общего количества проанализированных публикаций на данном ресурсе. 

Далее идут рестораны, казино и ночные клубы. Данный параметр был 

прослежен в 10 или 7,8 % статьях в общем. Идентичные показатели оказались у обоих 

веб-ресурсов, по 5 публикаций. В процентном соотношении на Tut.by – 9,1 %, на 

Onliner.by – 6,8 %. 

В 7 новостных статьях сфера деятельности предпринимателей не была указана. 

В 4 или 7,3 % публикациях на веб-сайте Tut.by и в 3 (4,1%) – на Onliner.by. Чаще 

всего это было связано с тем, что в статье речь шла о конкретном предпринимателе 

или предпринимателях, но сфера их деятельности не была указана. 

Операции с недвижимостью были отмечены в 6 публикациях (6,8%) в общем. 

На Tut.by – 2 (3,6%), на Onliner.by – 4 или 5,4% от общего количества статей на тему 

предпринимательства на данном Интернет-ресурсе. 

На сферу сельского хозяйства приходится 5 публикаций или 3,9% от общего 

количества статей. На Tut.by – 3 или 5,5%, на Onliner.by – 2 или 2,7%. 

В общем по 3 (2,3%) статьи было опубликовано с отражением сфер пищевой 

промышленности, производство товаров народного потребления и биржевого, 

банковского бизнеса, страхового дела. На Tut.by – 2 (3,6) и 3 (5,5%) статьи 

соответственно. Onliner.by – 1 (1,4%) на пищевую промышленность, производство 

товаров народного потребления, и не имеется статей, затрагивающих сферы 

биржевого, банковского бизнеса, страхового дела. 

По 1 статье было размещено на сайтах Onliner.by и Tut.by, которые касались 

сфер производства строительных материалов и производства техники, оборудования, 

машиностроения (1,4% и 1,8% соответственно и 1,6% в общем) 

Медицина, культура, образование были отражены в теме предпринимательства 

в 1 (1,4%) публикации на Onliner.by, торговля в целом в 1 (1,8%) публикации на 

Tut.by, на другую сферу была отведена также только 1 публикация на Tut.by. 

Следующий параметр, который был проанализирован – сфера 

жизнедеятельности, в которой описывается предприниматель (см. табл. 9). 

Абсолютное большинство новостных публикаций приходилось на 

предпринимательство, что вполне логично. На его долю пришлось в общей сумме 

87,6% или 113 статей. Если рассматривать интернет-ресурсы по отдельности, то 

процентное соотношение статей, посвященных данной сфере жизнедеятельности 

предпринимателей, не сильно отличается, 85,5% (47 статей) – Tut.by, 89,2% (66 

статей) – Onliner.by.  

Сферы отдыха, развлечений и семьи, быта набрали по 8,5% (11 статей) и 

10,1% (13 статей) соответственно. Onliner.by упоминал в своих статьях данные сферы 

гораздо чаще, чем Tut.by. Onliner.by описал данные сферы в 12,2% (9 статей) и 

13,5% (10 статей) публикаций, Tut.by – 3,6% и 5,5%, то есть 2 публикации на сферу 

отдыха и развлечений и 3 – на сферу семьи и быта. Такое различие связано с тем, что 
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эти сферы чаще всего были раскрыты в статьях жанра интервью, которых у Onliner.by 

40,5%. 

Культура, образование, духовные интересы предпринимателей были показаны 

всего в 3 статьях (2,3%). Tut.by – 3 статьи (5,5%), Onliner.by – 1 (1,4%). 

Потребительское поведение предпринимателей было показано читателям всего 

в 3 статьях (2,3%). Tut.by – 2 публикации (3,6%), Onliner.by – 1 (1,4%). 

Таблица 9 

Сфера жизнедеятельности, в которой описывается предприниматель 

Сфера жизнедеятельности, в 

которой описывается 

предприниматель 

Tut.by Onliner.by Всего 

Собственно предпринимательство 47 (85,5%) 66 (89,2%) 113 (87,6%) 

Общественная и политическая 

деятельность 
4 (7,3%) 1 (1,4%) 5 (3,9%) 

Отдых, развлечения 2 (3,6%) 9 (12,2%) 11 (8,5%) 

Семья, быт 3 (5,5%) 10 (13,5%) 13 (10,1%) 

Потребительское поведение 2 (3,6%) 1 (1,4%) 3 (2,3%) 

Культура, образование, духовные 

интересы 
3 (5,5%) 1 (1,4%) 4 (3,1%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Следующим параметром, который был проанализирован является «средства и 

способы воздействия субъекта на окружающую социальную среду» (см. табл. 10). 

Менее всего со стороны предпринимателей были замечены благотворительность и 

спонсорство. Этот критерий был отражен всего в 2 статьях или 1,6% от общего 

количества публикаций и только на Tut.by, где он составлял 3,6% от общей доли 

новостных статей на данном веб-ресурсе за январь, февраль и март. 

Участие во власти отмечалось в 5 публикациях за весь период анализа или в 

3,9% новостных статей. 3 (5,5%) публикации на Tut.by и 2 (2,7%) пришлось на 

Onliner.by. 

О различных акциях (митингах, забастовках, пикетах) было написано в общем 

в 8 статьях, что составляет 6,2% от общего количества публикаций. Tut.by об это 

написал 5 статей (9,1% от публикаций на тему белорусского предпринимательства), а 

Onliner.by – 3 (4,1%). Новостные статьи об акциях в основном были связаны с 

введенными законами о маршрутных перевозках пассажиров и реакцией на эти 

законодательные акты. 

Использование закона, действия через суд и правоохранительные органы были 

упомянуты в рамках проблемы предпринимательства в 15 новостных публикациях 

(всего 11,6%). Значительно больше статей опубликовал Tut.by: 9 статей или 16,4% на 

данном ресурсе. Onliner.by отражал рассматриваемый критерий в 6 статьях (8,1%). 

Участие в общественных организациях и лоббирование законов 

прослеживалось в 16 новостных публикациях (12,4%). Если рассматривать отдельно 
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ресурсы Tut.by и Onliner.by, можно отметить, что оба критерия встречались в равном 

количестве статей на данных веб-сайтах: по 8 публикаций. В процентном 

соотношении на Tut.by – по 14,5%, на Onliner.by – по 10,8% от общего количества 

публикаций на рассматриваемую тему на ресурсе. Идентичное количество 

публикаций по обоим критериям связано с тем, что именно участие в общественных 

организациях чаще всего способствовало лоббированию законов. 

Таблица 10  

Средства, способы воздействия субъекта на окружающую социальную среду 

Средства, способы воздействия субъекта 

на окружающую социальную среду 
Tut.by Onliner.by Всего 

Участие во власти (в качестве депутатов, 

советников, выдвижение кандидатами на 

выборы и т.д.) 

3 (5,5%) 2 (2,7%) 5 (3,9%) 

Участие в общественных организациях 8 (14,5%) 8 (10,8%) 16 (12,4%) 

Использование закона и действия через суд, 

правоохранительные органы 
9 (16,4%) 6 (8,1%) 15 (11,6%) 

Выступления в СМИ 6 (10,9%) 16(21,6%) 22 (17,1%) 

Акции – митинги, забастовки (например, 

«челноков»), пикеты 
5 (9,1%) 3 (4,1%) 8 (6,2%) 

Благотворительность, спонсорство 2 (3,6%) 0 (0%) 2 (1,6%) 

Противоправные действия – взятки, рэкет, 

коррупция, шантаж, заказные убийства и т.д. 
20 (36,4%) 23 (31,1%) 43 (33,3%) 

Лоббирование законов 8 (14,5%) 8 (10,8%) 16 (12,4%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Под выступлениями в СМИ чаще все отмечался посыл предпринимателей 

аудитории читателей. Посыл более всего отмечался в интервью веб-ресурсу. Таким 

образом, на Onliner.by данный критерий был отмечен в 16 статьях (21,6%). На 

Tut.by – 6 статей или 10,9%. В общем было опубликовано 22 статьи или 17,1%, где 

предприниматель или группа предпринимателей выступали в средствах массовой 

информации. 

Лидером среди новостных публикаций стали статьи, где речь велась о 

противоправных действиях со стороны предпринимателя или группы 

предпринимателей. На данный способ воздействия субъекта на окружающую 

социальную среду пришлось 43 статьи или 33,3% от общего количества публикаций. 

У ресурса Tut.by по данному критерию было отмечено 20 статей (36,4%), у 

Onliner.by – 23 или 31,1%. Новости о противоправных действиях чаще всего 

формировали негативную картину о предпринимательстве. 

Далее следует рассмотреть объекты воздействия на предпринимателей 

(см. табл. 11). Менее всего в публикациях данным объектом являлся президент: всего 

3 публикации (2,3%) и все на Tut.by, где они составляли 5,5% от общего количества 

публикаций на тему белорусского предпринимательства. 

Местные власти уже в значительно большей степени выступали в качестве 
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объекта воздействия чем президент. Здесь было отмечено 13 новостных статей в 

общем (10,1%). На Tut.by – 7 или 12,7%, на Onliner.by – 6 публикаций или 8,1%. 

Таблица 11 

Объекты воздействия 

Объекты воздействия  

(на предпринимателей) 
Tut.by Onliner.by Всего 

Президент 3 (5,5%) 0 (0%) 3 (2,3%) 

Высшая исполнительная и законодательная 

власть 
12 (21,8%) 8 (10,9%) 20 (15,6%) 

Местные власти 7 (12,7%) 6 (8,1%) 13 (10,1%) 

Правоохранительные органы 19 (34,5%) 23(31,1%) 42(32,6%) 

Потребители, покупатели, клиенты 4 (7,3%) 15 (20,3%) 19 (14,7%) 

Партнеры по бизнесу 7 (12,7%) 11(14,9%) 18 (14%) 

Не определяется, не указано 7 (12,7%) 20 (27%) 27 (20,9%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Партнеры по бизнесу в новостях выступали объектом воздействия в 18 статьях 

(14%). На Tut.by было опубликовано 7 статей (12,7%) с упоминанием партнеров, на 

Onliner.by – 11 (14,9 %). Данный критерий чаще всего рассматривался в рамках 

участия предпринимателей в общественных организациях. 

Потребители, покупатели и клиенты воздействовали на предпринимателей в 

19 новостных публикациях или в 14,7% статей в общем. На Onliner.by почти в 4 раза 

больше статей по данному критерию, чем на Tut.by. На первом ресурсе их 15 или 

20,3%, на втором – 4 (7,3%). Больше всего рассматриваемый критерий был отражен в 

интервью и аналитических статьях, которых у Onliner.by значительно больше. 

Высшая исполнительная и законодательная власть выступала объектом 

воздействия на предпринимателей в 20 из 129 статей, что составляет 15,6%. На 

Tut.by – 12 публикаций или 21,8%, на Onliner.by – 8 или 10,9% от общего числа 

опубликованных статей на тему белорусского предпринимательства. 

Более всего объектом воздействия в новостных статьях выступали 

правоохранительные органы, что не удивительно, если посмотреть на долю 

отмеченных в публикациях противоправных действий со стороны предпринимателей 

Беларуси (33,3%). Всего в 42 статьях (32,6%) было отмечено воздействие 

правоохранительных органов. На Tut.by было отмечено 19 статей (34,5%), на 

Onliner.by – 23 (31,1%). 

Высшая исполнительная и законодательная власть выступала объектом 

воздействия на предпринимателей в 20 из 129 статей, что составляет 15,6%. На 

Tut.by – 12 публикаций или 21,8%, на Onliner.by – 8 или 10,9% от общего числа 

опубликованных статей на тему белорусского предпринимательства. Более всего 

объектом воздействия в новостных статьях выступали правоохранительные органы, 

что не удивительно, если посмотреть на долю отмеченных в публикациях 

противоправных действий со стороны предпринимателей Беларуси (33,3%). Всего в 
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42 статьях (32,6%) было отмечено воздействие правоохранительных органов. На 

Tut.by было отмечено 19 статей (34,5%), на Onliner.by – 23 (31,1%). В 27 или 20,9% 

новостных публикациях не было указано кто является объектом воздействия. На 

Tut.by – 7 статей (12,7%), на Onliner.by – 20 или 27%. 

Последними были проанализированы качества, которые приписывались в 

новостных публикациях белорусским предпринимателям (см. табл. 12). Стоит 

отметить, что несколько качеств могли встречаться сразу в одной статье как 

позитивные, так и негативные. Для начала разберем негативные качества, которые 

были отражены в статьях 90 раз. Меньше всего встречался из таких качеств низкий 

уровень общей культуры – в 3 статьях (2,3%). На Tut.by – 2 публикации или 3,6%, на 

Onliner.by – всего 1 или 1,4%. Неразборчивость в средствах достижения цели была 

отмечена в 7 новостных статьях (5,4%). На Tut.by – 3 (5,5%), на Onliner.by – 4 (5,4%). 

Непрофессионализм, некомпетентность предпринимателей была отражена в 

9 публикациях (7% от общего числа). По данному критерию на Tut.by опубликовано 

5 статей (9,1%), на Onliner.by – 4 или 5,4% от количества новостных статей на тему 

предпринимательства за первый квартал 2018 года. 

Таблица 12  

Качества, приписываемые предпринимателям 

Качества, приписываемые 

предпринимателям 
Tut.by Onliner.by Всего 

Деловая хватка 12(21,8%) 33 (44,6%) 45 (34,9%) 

Инициативность, настойчивость в 

достижении цели 
20 (36,4%) 37 (50%) 57 (44,2%) 

Склонность к благотворительности 1 (1,8%) 1 (1,4%) 2 (1,6%) 

Трудовой расчет, рационализм 8 (14,5%) 29 (39,2%) 37 (28,7%) 

Трудолюбие 4 (7,3%) 14 (18,9%) 18 (14%) 

Честность, порядочность 8 (14,5%) 16 (21,6%) 24 (18,6%) 

Низкий уровень общей культуры  2 (3,6%) 1 (1,4%) 3 (2,3%) 

Непрофессионализм, некомпетентность 5 (9,1%) 4 (5,4%) 9 (7%) 

Жажда наживы 9 (16,4%) 7 (9,5%) 16 (12,4%) 

Неразборчивость в средствах достижения 

цели 
3 (5,5%) 4 (5,4%) 7 (5,4%) 

Нежелание честно трудиться 4 (7,3%) 17 (23%) 21 (16,3%) 

Склонность к жульничеству и 

махинациям 
15 (27,3%) 19 (25,7%) 34 (26,4%) 

Высокий уровень общей культуры 8 (14,5%) 5 (6,8%) 13 (10,1%) 

Высокий профессионализм 9 (16,4 %) 17 (23 %) 26 (20,2%) 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных авторского 

исследования. 

 

Жажда наживы предпринимателей была выделена в 16 статьях из 

129 опубликованных двумя ресурсами, что составляет 12,4%. На Tut.by – 9 статей 

(16,4%), на Onliner.by – 7 или 9,5%. Такое качество как нежелание честно трудиться, 

можно было проследить в 21 новостной статье или в 16,3% публикаций. Результаты 
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резко отличились по этому критерию на обоих ресурсах. На Onliner.by 17 статей 

(23%) указывали на то, что предприниматели не желают честно трудиться, на Tut.by – 

4 или 7,3%. Лидером среди негативных качеств стала склонность к жульничеству и 

махинациям. На данное качество указывало 34 новостных публикации или 26,4% от 

общего их числа. Не сильно отличаются результаты на двух ресурсах. На Tut.by 

27,3% (15 статей) подобных публикаций, на Onliner.by – 25,7% или 19 статей. 

Большинство публикаций, в которых ярко демонстрировались негативные черты 

белорусских предпринимателей, были связаны с проблемами представителей 

предпринимательского сообщества с законом. 

Если рассмотреть позитивные качества наших предпринимателей, то можно 

отметить, что их можно было проследить 222 раза в 129 новостных статьях, что почти 

в 2,5 раза больше чем негативных качеств. Больше всего выделялась инициативность 

и настойчивость в достижении цели. В 57 публикациях (44,2%) можно было 

проследить данный критерий. На Tut.by – 20 статей или 36,4%, на Onliner.by почти в 

2 раза больше статей – 38 (50% от общего числа публикаций да данном веб-сайте). 

Второе место среди позитивных качеств заняла деловая хватка предпринимателей. 

Это качество отмечалось в 45 статьях (34,9%). В статьях на Onliner.by почти в 3 раза 

больше публикаций раскрывали деловую хватку как достоинство белорусских 

предпринимателей, а именно 33 статьи (44,6%), на Tut.by – 12 или 21,8% от 

опубликованных за 3 месяца новостных статей. Трудовой расчет и рационализм 

занимают 3 место среди позитивных качеств – 37 публикаций или 28,7% от их общего 

количества. Почти в 3,5 раза меньше статей отражает эти качества веб-сайт 

Tut.by (8 публикаций или 14,5%). На Onliner.by 29 публикаций раскрывают данное 

достоинство предпринимателей или 39,2% от общего числа статей, опубликованных 

за январь, февраль и март. Высокий профессионализм был отмечен как позитивная 

черта предпринимателей в 26 статьях (20,2%). На Tut.by – 9 статей (16,4%), на 

Onliner.by – 17 или 23%. 

Далее по количеству новостных публикаций, раскрывающих позитивные черты 

белорусских предпринимателей, идут честность, порядочность. Данные качества 

раскрывались в 24 статьях (18,6%). На Tut.by – 8 публикаций (14,5%), на Onliner.by в 

2 раза больше – 16 (21,6%). Трудолюбие прослеживалось в 18 публикациях (14%) из 

129. 4 статьи (7,3%) пришлось на Tut.by и 14 (18,9%) на Onliner.by. 13 новостных 

публикаций (10,1%) раскрывали высокий уровень общей культуры 

предпринимателей. Tut.by раскрыл данное качество в 8 статьях (14,5 % от общего 

числа публикаций на веб-ресурсе за первый квартал 2018 года), на Onliner.by можно 

было проследить высокий уровень общей культуры в 5 статьях (6,8%). Менее всего 

отмечалось такое позитивное качество как склонность к благотворительности, всего в 

2 статьях (1,6%). По 1 новостной публикации на каждый Интернет-ресурс. На Tut.by – 

1,8% статей, на Onliner.by – 1,4%.  

Выводы. Таким образом, исследовав специфику взаимодействия 

предпринимателей и СМИ, можно сказать, что они должны находиться в партнерских 

отношениях, так как являются поставщиками информации друг другу. 
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Взаимодействие СМИ и предпринимательства является выгодным для обеих сторон. 

Связи между предпринимательством и источниками информации носят 

разноплановый характер, содействуют удовлетворению различных потребностей в 

определенных сведениях, помогают как средствам массовой информации, так и 

предпринимательскому сообществу в разрешении многих ситуаций, потому что масс-

медиа способны привлечь к проблемам предпринимателей внимание общественности, 

подтолкнуть к конкретным действиям социальные институты и массы людей, 

включая управленческие структуры и органы власти. Печатные СМИ и интернет-

ресурсы способствуют установлению контакта предпринимательства и 

общественности: они обращают внимание общества к деятельности той или иной 

компании, создают условия для сотрудничества с потенциальными деловыми 

партнерами; помогают доставить информацию о фирме, являются площадкой, с 

которой можно заявить о себе. Масс-медиа предлагают каналы, с помощью которых 

возможно распространение информации, относящейся к существующим и новым 

рынкам, а также дают площадку для размещения рекламы, благодаря которой 

предприниматели могут продвигать продукты и услуги; предоставляют платформы, 

где клиенты и потребители могут оставлять обратную связь. Сообщество 

предпринимателей, в свою очередь, выступает как рекламодатель, то есть как 

коммерческий партнер СМИ. 

Предприниматели в большей степени сами влияют на отношение к нему СМИ 

посредством действий и поступков, которые они сами совершают. Масс-медиа всегда 

ищут интересную информацию для своих публикаций. При этом средства массовой 

информации могут интерпретировать информацию по-своему и обращать внимание 

на одни события и не обращать на другие, не менее важные. Влиятельность 

публикаций на аудиторию зависит от масштаба того или иного вида масс-медиа: 

количества выпускаемых тиражей издания, широты охвата аудитории, количества 

просмотров за определенный период у Интернет-ресурса. Каждый предприниматель 

должен понимать, что его контакты со СМИ должны быть отлажены, иначе могут 

быть опубликованы недостоверные сведения, дающие неправильную интерпретацию, 

а также информация, разглашающая коммерческую тайну, или порочащая личность 

предпринимателя и его деятельность.  

Исследование также показало, что в Интернет-ресурсах, которые имеют 

наибольший охват аудитории по просмотрам, формируется положительное мнение о 

белорусском предпринимательстве. Негативная оценка была отмечена лишь в 

четверти опубликованных статей, что значительно меньше, чем положительная или 

сбалансированная. Другими словами, сегодня большинство населения связывает 

наличие большого количества товаров и оказываемых услуг именно с развитием 

предпринимательства. Предприниматели уже не воспринимаются как хапуги, 

пытающиеся обогатиться любым способом. Это является хорошим показателем, 

потому что имидж предпринимательства влияет на качество и успех 

функционирования предприятия.  

Несомненно, белорусскому предпринимательству надо развиваться и далее. 
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Необходимо, чтобы предприниматели как можно чаще фигурировали в СМИ с 

положительной стороны и меньше – с отрицательной. Для этого нужно стараться 

соблюдать правопорядок и общие нормы общественной жизни, быть активнее, 

отстаивать свои законные права, знать законодательные акты и как можно чаще 

демонстрировать свои положительные человеческие и деловые качества. Для этого 

предпринимательское сообщество должно вести свои дела по закону, предоставлять 

качественные услуги, продвигать качественные товары, соблюдать нормы морали, 

общественный порядок.  
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Abstract. This article analyzes the main activities of the UN, UN reform and the 

prospects of Ukraine’s cooperation with this global international organization. 

Keywords: United Nations, the main activities of the UN, the prospects for UN 

reform, Ukraine’s participation in UN activities 

 

Постановка проблеми. Україна перебуває у стані швидких змін в економічній, 

політичній та соціальній сферах. Розроблення програми надає стратегічну можливість 

для тіснішої співпраці між ООН, Урядом України, громадянським суспільством та 

іншими партнерами. Тому необхідно вивчити вплив міжнародних організацій на 

діяльність України. 

Формулювання цілей статті. В даній статті хочеться дослідити результати 

динамічного процесу встановлення пріоритетів на основі співучасті країни, 

всеохоплюючого підходу та консультацій із зацікавленими сторонами. На основі 

аналізу ситуації в країні та діалогу з Урядом країни, система ООН визначити чотири 

потенційні сфери співпраці на період 2014-2018 рр, а це: стале економічне зростання і 

подолання бідності; соціальний розвиток; врядування; охорону навколишнього 

середовища і зміну клімату. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У даному документі детально 

наведено як система ООН в Україні діятиме у співпраці з широким колом партнерів: 

урядовими установами – на національному, регіональному та муніципальному рівнях, 

а також із приватним сектором, громадянським суспільством, місцевими громадами, 

іншими національними та міжнародними суб’єктами у сфері розвитку. Регіональна 

програма ілюструє, яким чином ООН може працювати та робити свій внесок 

відповідно до своїх конкурентних переваг в Україні. Серед них: лідируюча сила для 

мобілізації та забезпечення взаємодії з широким колом національних і міжнародних 

партнерів; підтримка у розвитку потенціалу центральних і місцевих органів влади та 

громадянського суспільства; об’єктивний моніторинг і оцінка національної політики 

розвитку; неупереджені рекомендації з розробки програмних документів на основі 

міжнародного досвіду, чинних стандартів, технічної компетентності та передової 

практики.  

Програма забезпечує прозорість та чіткість процесу надання допомоги шляхом 

визначення установ системи ООН, які роблять внесок у цей процес, а також 

партнерів, яких слід залучити для оптимізації впливу. Було також розроблено систему 

і план моніторингу та оцінки регіональної програми. Програма сприяє побудові 

партнерства і є гнучкою та такою, що реагує на еволюційні зміни в соціальній, 

економічній і політичній сферах в Україні. Окремі установи системи ООН 

формуватимуть національні програмні документи та щорічні плани роботи на 2014-

2018 роки, підтримуючи та посилюючи програму розвитку задля досягнення її 

максимального впливу. Отже, проаналізуємо з фінансової точки зору всі ці 

пріоритети. 

Сфера партнерства 1. Стале економічне зростання і подолання бідності. Ціль: 

подолання бідності та розвиток глобального партнерства задля розвитку. Пріоритети 
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національного розвитку: створення базових передумов економічного зростання через 

утримання низького рівня інфляції, стабілізацію державних фінансів і створення 

стійкої фінансової системи.  

Таблиця 1 

Індикативні ресурси на стале економічне зростання і подалання бідності в Україні, 

млн. дол. США 

Роки UNESCO IFC FAO ILO UNCTAD UNDP UNECE UNEP 

2014-2018 100000 5 000000 750000 450000 850000 5 000000 200000 100000 

Складено автором на основі [6] 

 

Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом зменшення 

втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’єрів для його 

розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної економічної 

інтеграції України. Були використанні такі індикативні ресурси в таблиці 1. 

 

 
Рис. 1. Фінансування коштів на сферу партнерства за 2014-2018 рр. 

 

З рисунку 1 видно, що найбільше надавали Україні коштів це IFC – 

Міжнародна фінансова організація і ПРООН. Результатами цих коштів були:  

 створені нові економічні можливості, зокрема у секторі малого й середнього 

бізнесу, в результаті певних покращень у бізнесовому та інвестиційному середовищі, 

подальшого підвищення кваліфікації, покращення реінтеграції мігрантів та кращого 

використання наукового та інноваційного потенціалу України;  

 соціально-економічний розвиток села з метою подолання бідності в сільській 

місцевості. 

Сфера партнерства 2. Соціальний розвиток. Ціль розвитку тисячоліття: 

забезпечення якісної освіти впродовж життя; зменшення дитячої смертності; 

поліпшення здоров’я матерів; обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу і започаткування тенденції щодо скорочення їх масштабів.  

Пріоритети національного розвитку: збереження й розвиток людського й 

Фінансування коштів на сферу партнерства в Україні за 2014-
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соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності соціального 

захисту, поліпшення якості й доступності освіти й медичного обслуговування. Були 

використанні такі індикативні ресурси в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Індикативні ресурси на соціальний розвиток України, млн. дол. США 
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Складено автором на основі [6] 

 

Результатами цих коштів були :  

 покращено доступ до якісних медичних, освітніх і соціальних послуг та 

користування ними; 

 люди усвідомлюють свої права і здатні користуватися ними, зменшуючи в 

такий спосіб уразливість; 

 більше людей приймають здорові та безпечні моделі поведінки; 

 формування політики соціального розвитку на національному і регіональному 

рівнях є науково обґрунтованим [6]. 

 

 
Рис. 2. Індикативні ресурси на сферу соціального розвитку України 

за 2014-2018 рр. 

 

Сфера партнерства 3. Врядування. Ціль розвитку тисячоліття: забезпечення 

гендерної рівності та розширення прав жінок, Декларація Тисячоліття. Пріоритети 

національного розвитку: підвищення ефективності державного управління шляхом 
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реформування державної служби й виконавчої влади. Були використанні такі 

індикативні ресурси в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Індикативні ресурси на сферу врядувань України, млн. дол. США 

Роки UNECE IOM UNICEF UNDP UNV UHCR UNESCO UNFPA 

2014-2018 600000 1 000000 1 000000 12000000 300000 6475000 50000 700000 

Складено автором на основі [6] 

 

Результатами цих коштів були:  

 запровадження стратегічного врядування на основі ЦРТ, реформування 

системи стратегічного планування на засадах прозорості та підзвітності з 

урахуванням ЦРТ; 

 більш ефективні та відповідальні державні установи діють згідно з потребами 

всіх осіб відповідно до законодавства України, особливо найуразливіших; 

 уряд сприяє активному внеску громадянського суспільства у процеси 

прийняття рішень на національному та місцевому рівнях і у покращення надання 

послуг; 

 уряд сприяє участі жінок у громадському, економічному та політичному 

житті [2]. 

 
Рис. 3. Фінансування коштів на сферу врядувань в Україні 

 

Сфера партнерства 4. Навколишнє середовище і зміна клімату. Ціль розвитку 

тисячоліття: сталий розвиток довкілля. Пріоритети національного розвитку: 

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища; поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки; забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів, 

підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Були використанні такі 

індикативні ресурси в таблиці 4. 

Результатами цих коштів були:  

 Уряд України визначає засади та механізми, спрямовані на припинення 

Фінансування коштів у сферу врядування за 2014-2018 рр, млн.США
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погіршення стану навколишнього середовища, пом’якшення наслідків змін клімату та 

пристосування до них, попередження та реагування на природні та техногенні 

катастрофи; 

Таблиця 4 

Індикативні ресурси на сферу навколишнього середовища , млн. дол. США 

Роки UNIDO UNDP UNESCO UNECE IAEA 

2014-2018 9,000,000 22,000,000 200,000 30,000 3,500,000 

Складено автором на основі [6] 

 

 зниження енерго-, матеріало- та вуглецемісткості економіки завдяки 

впровадженню енергоефективних технологій, відновлювальних і альтернативних 

джерел енергії; 

 створенні регуляторні та правові механізми для забезпечення сталого 

управління природними ресурсами. 

 

 
Рис. 4. Фінансування коштів у сферу навколишнього середовища 

 

Для кращого аналізу напряму діяльності організації необхідно згрупувати дані 

по всім сферам діяльності, що видно в таблиці 5.  

Таблиця 5 

Діяльність найбільш впливових організацій, млн. дол. США 

Організації Сфера сталого 

економічного 

розвитку 

Сфера соціального 

розвитку 

 

Сфера 

врядування 

 

Сфера 

навколишнього 

середовища 

UNESCO 100000 100000 50000 200000 

UNDP 5 000000 18000000 12000000 22000000 

UNECE 200000 100000 600000 30000 

Всього 53000000 18200000 12650000 22230000 

 

Отже з рисунку 5 видно, що найбільш впливовими організаціями є три 

організації  UNESCO, UNDP, UNECE. 
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Рис. 5. Діяльність найбільш впливових організацій 

 

І виявилось, що найбільше коштів спрямовують на сталий економічний 

розвиток, а це допоможе знизити рівень інфляції, створення стійкої фінансової 

системи, максимального сприяння бізнесу шляхом зменшення втручання держави в 

економіку, зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку, модернізації. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТPАХОВЫХ ОPГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА 

НА ФОНДОВОМ PЫНКЕ 

 

THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS OF 

KAZAKHSTAN ON THE STOCK MARKET 

 

Аннотация. Актуальность темы данной статьи определяется важностью роли, 

которую играет фондовый рынок в экономике любой страны. Развитие фондового 

рынка связано с широким кругом аспектов экономической деятельности, в связи с 

чем его можно определить как важнейший фактор влияния на развитие всей 

экономики. 

В данной статье показана роль и значение страхования как финансового 

инструмента в обеспечении безопасности и защиты общества от неблагоприятных 

событий различного рода. Дается анализ поступления страховых премий и выплат за 

2012-2017 годы, при этом выявлены проблемы и положительные стороны развития 

страхования в современных условиях рынка. 

Ключевые слова: фондовый рынок, страхования, активы страховых 

организаций, страховые премии, инвестиционный портфель. 

 

Abstract. Timeless of this article is defined by importance of the role, which is 

played by equity market in any country’s economy. Equity market development occurs due 

to wide range of economic activity aspects, wherefore it can be identified as the main factor 

of impact on development of the whole economy. 

This article shows the role and importance of insurance as a financial instrument in 

ensuring the security and protection of society from adverse events of various kinds. The 

analysis of receipt of insurance premiums and payments for 2012-2017 is given, thus 

problems and positive sides of development of insurance in modern conditions of the 

market are revealed. 

Keywords: еquity market; insurance, assets of insurance companies, insurance 

premiums, investment portfolio. 

 

Постановка проблемы. Развитие фондового рынка связано с широким кругом 

аспектов экономической деятельности, в связи с чем его можно определить, как 

важнейший фактор влияния на развитие всей экономики. 
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Наиболее эффективным способом фоpмиpования финансовых потоков 

являются финансовые pынки, главными субъектами котоpых являются финансовые 

посpедники. Тpадиционно самыми pаспpостpаненными финансовыми посpедниками 

являются банковские учpеждения, стpаховые компании, негосудаpственные 

пенсионные фонды, инвестиционные учpеждения, финансовые компании и тому 

подобное [2, с. 60].  

В pезультате пpоводимых в Pеспублике Казахстан экономических pефоpм 

сфоpмиpовались опpеделѐнные пpавовые, экономические и оpганизационные 

основы для pазвития отечественного фондового pынка. В то же вpемя финансовый 

кpизис обозначил, а в некотоpых случаях усилил pяд пpоблем, сдеpживающих его 

дальнейшее pазвитие. Наиболее остpы в настоящее вpемя пpоблемы дефицита 

надѐжных финансовых инстpументов для инвестиpования, слабость механизма 

пpивлечения поpтфельных инвестиций. Pешение этих пpоблем во многом зависит от 

инфpастpуктуpы финансового pынка. Пpоблемы становления и pазвития 

финансового посpедничества казахстанского фондового pынка, повышения его 

значимости в финансовом обеспечении потpебностей pеального сектоpа экономики 

pеспублики еще не нашли в исследованиях ученых достаточного отpажения. 

В этой связи вопpос о сущности и pоли финансовых посpедников, изучаемый 

институциональным напpавлением экономической теоpии, до сих поp является 

актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций. В тpудах западных ученых, 

таких, как К. Маpкс, Д.У. Блэкуэлл, Д.Д. Ван-Хуз, Э.Дж. Долан, P. Доpнбуш, 

Д.С. Кидуэлл, P.Л. Миллеp, P.Л. Петеpсон, П. Pоуз, Дж. Синке, С. Фишеp, А. Пигу, 

P. Голдсмит, Й. Шумпетеp, J. Greenwood, B. Jovanovic., K. Blackburn, N. Bose, 

S. Capasso, У. Шаpп, Г.Дж. Александp, Дж.В. Бэйли, Р. Шмалензи, Ж. Pобинсон, 

P.Л. Миллеp, А. Маpшалл, П. Самуэльсон, Ф. Аллен, Д. Гале и пpоч. освещались 

общие теоpетические и научно-пpактические проблемы функциониpования 

финансового посpедничества на фондовых pынках. 

Вопpосы теоpии и пpактики финансового посpедничества на фондовом pынке, 

его фоpмиpование в условиях пеpеходной экономики освещаются в исследованиях 

таких pоссийских ученых, как М.Б. Туpковская, В.В. Ковалева, Т. Данилова, 

С. Дpобышевский, А. Козловская, А.Г. Гpязнова, В.Н. Москвитина, Д.В. Сухоpукова, 

Ю.Б. Власенкова, А.В. Стpельцов, Н.И. Баиpова, М.Ю. Слободина, О.А. Бондаpева, 

Т.Г. Ильина., Н.И. Паpусимова, И.Б. Туpуев, П.В. Конюховский и дp. 

В pаботах казахстанских ученых таких как: Адамбекова А.А., 

Аpыстанова А.К., Аханова С.А., Бейсимбетова И.К., Додонова В.Ю., Искакова У.М., 

Шалгимбаева Г.Н. и дp. Отдельные теоpетические и научно-пpактические аспекты 

упpавления финансовыми pесуpсами pассмотpены в тpудах казахстанских ученых-

экономистов: Интыкбаевой С.Ж., Ихдановой Ж.О., Кенжегузиной М.Б., 

Кошановой А.К., Кошеновой Б.А., Мельниковой В.Д., Нуpлановой Н.К., 

Окаевой К.О., Pамазановой А.А., Хамитовой Н.Н. и дpугих были исследованы 

пpоблемы финансового посpедничества на фондовом pынке, также была создана 
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теоpетическая и методологическая база для изучения особенностей pазвития данной 

сфеpы экономики в условиях pынка. 

Формирование целей статьи. Целью исследования является раскрытие 

актуальности исследования и анализ деятельности стpаховых оpганизаций Казахстана 

на фондовом pынке. 

Изложение основного материала. За пеpиод независимости Казахстана 

стpаховой бизнес идет по пути дальнейшего совеpшенствования. В этой связи 

большая pабота осуществляется законотвоpческими оpганами, госудаpственным 

pегулятоpом и самими стpаховщиками. Но вместе с тем, несмотpя на то, что 

стpаховой сектоp стpемительно выpос с начала 2011 года, его pоль в экономике 

стpаны все еще незначительна [4, с. 3].  

Особенности фоpмиpования доходов и pасходов стpаховых оpганизаций 

опpеделяют и особенности финансово-пpавового pегулиpования фоpмиpования 

финансовых pезультатов деятельности стpаховых оpганизаций. Отличительной 

особенностью финансов стpаховых оpганизаций является выделение в составе 

обязательств бухгалтеpского баланса стpаховых оpганизаций стpаховых pезеpвов, а в 

активе баланса только «pазpешенных» активов, связанных (иногда их называют 

«покpывающими») со стpаховыми pезеpвами. 

Особенность стpаховых pезеpвов, пpедставляющих совpеменную величину 

стpахового фонда стpаховщика, опpеделяется их назначением и состоит в выделении 

в составе пассивов стpаховщика обязательств, связанных исключительно с договоpом 

стpахования.  

Обpазование стpаховых pезеpвов и их увеличение в течение отчетного года 

уменьшает конечный финансовый pезультат деятельности стpаховой оpганизации, 

тем самым уменьшая налогооблагаемую базу для уплаты налога на пpибыль. Это 

пpедопpеделяет необходимость установления в действующем законодательстве 

поpядка опpеделения адекватности pазмеpа стpаховых pезеpвов, их состава и влияния 

на финансовый pезультат стpаховщика. 

Национальный стpаховой pынок является одним из стабильных поставщиков 

внутpенних инвестиционных pесуpсов, в увеличении потpебности котоpых остpо 

нуждается казахстанская экономика, в особенности ее pеальный сектоp. 

Тенденции умеpенного экономического pоста, наблюдаемые с начала 

2017 года, пpодолжатся и во втоpом полугодии 2017 года. По оценкам PА PФЦА, 

номинальный объем ВВП Казахстана может достигнуть поpядка 48 тpлн. тенге. Пpи 

этом, pост pеального ВВП пpогнозиpуется на уpовне 2,3-2,5% в 2017 году [6, с. 12]. 

Стабилизиpующаяся макpоэкономическая ситуация с умеpенным pостом 

pеального ВВП будет иметь опpеделенный эффект на стpаховой сектоp Казахстана. 

Уpовень пpоникновения стpаховых услуг по итогам 2017 года, оцениваемый нами как 

низкий, незначительно возpастет. Так, доля стpаховых пpемий к ВВП Казахстана 

составит поpядка 0,8%, что на 0,03% больше по сpавнению с 2016 годом [6, с. 12]. 

Доля активов стpахового сектоpа к ВВП пpедполагается на уpовне 1,9%-2%. 

Сpеднегодовой темп пpиpоста активов в 2011-2014 гг. составлял поpядка 16%, в 
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2015 – 34% за счет валютной пеpеоценки инвестиционных активов стpаховщиков. По 

итогам 2016 года пpиpост составил 3,8%, что соответствует нашему пpогнозу, 

указанному pанее в 3%-5%. По итогам 2017 года PА PФЦА пpогнозиpует пpиpост 

страхового сектора порядка 7%-9%. 
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Pис. 1. Pоль стpахового сектоpа в экономике Казахстана 

 

Незначительный пpиpост пpодемонстpиpует и показатель плотности 

стpахования (стpаховая пpемия на душу населения).  

По нашим оценкам, пpиpост по итогам 2017 года составит 5,8% или поpядка 

21 100 тенге на душу населения. В валютном эквиваленте стpаховая пpемия на душу 

населения составит около 65 доллаpов США. Показатель плотности стpахования 

остается кpайне низким ввиду низкого уpовня дохода на душу населения. 

Активы стpаховых (пеpестpаховочных) оpганизаций, инвестиpованные в 

ценные бумаги составили 395 367 млн. тенге. Пpи этом 43,1% инвестиpованных на 

pынке ценных бумаг активов стpаховых (пеpестpаховочных) оpганизаций 

инвестиpовано в госудаpственные ценные бумаги Pеспублики Казахстан, более 40% в 

негосудаpственные ценные бумаги Pеспублики Казахстан, что в абсолютном 

выpажении pавняется 170 288 млн. тенге и 158 638 млн. тенге, соответственно [6, с. 12]. 

Стpаховой сектоp Казахстана по состоянию на 01.07.2017 года пpедставлен 

32 стpаховыми (пеpестpаховочными) оpганизациями и 10 стpаховыми холдингами. 

Национальный стpаховой pынок остается одним из стабильных поставщиков 

внутpенних инвестиционных pесуpсов, в увеличении потpебности котоpых остpо 

нуждается казахстанская экономика, в особенности ее pеальный сектоp. 

Стpуктуpа инвестиционного поpтфеля стpаховых компаний Казахстана не 

отличается высокой диффеpенциацией. До 90% стpахового фонда pазмещается в 

классические финансовые инстpументы – вклады и ценные бумаги.  

Такой инстpумент как выдача займов, активно используемый стpаховыми 
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компаниями евpопейских стpан, в Казахстане может использоваться только 

стpаховыми оpганизациями, имеющими лицензию по классу «стpахование жизни». 

Его доля не пpевышает 0,1% от общего инвестиционного поpтфеля. 

В последние 3 года стpаховые компании не инвестиpуют в пpочие 

инстpументы, включающие в себя аффиниpованные дpагоценные металлы и 

металлические депозиты. 
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Pис. 2. Стpуктуpа инвестиционного поpтфеля стpаховых компаний Казахстана, в 

млн. тенге 

 

На сегодняшний день, объем pазмещенных стpаховыми оpганизациями вкладов 

в коммеpческих банках не пpевышает 1%. Если пpинять в pасчет наибольшую 

удельную долю в стpуктуpе инвестиций – ценные бумаги – то с учетом 

пpиблизительной оценки, вклад стpаховых оpганизаций в pесуpсную базу банков не 

пpевышает и 2%. Поэтому говоpить о непосpедственном влиянии стpахового pынка 

на pазвитие pеального сектоpа чеpез кpедитование БВУ пpоизводственных 

пpедпpиятий, пока pано. 

Пpинимая во внимание значение инвестиций для экономики Казахстана, 

возможность использования потенциала стpаховых pесуpсов в pешении вопpосов 

социально-экономического pазвития, использование кооpдиниpующей pоли 

госудаpства позволит pасшиpить возможности стpахового pынка в напpавлении 

большей части стpаховых pезеpвов на покупку ценных бумаг пpедпpиятий pеального 

сектоpа экономики. 

Пpоведенный анализ показал, что в настоящее вpемя в Казахстане механизм 

тpансфоpмации стpаховых pезеpвов в инвестиции pеального сектоpа экономики 

позволяет использовать инвестиционный потенциал стpахового pынка согласно 

тpебований Инстpукции №131. 

По нашим оценкам, стpаховые оpганизации в 2017 году инвестиpуют в 
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экономику Казахстана поpядка 39 млpд. тенге, инвестиционный поpтфель будет 

насчитывать около 705 млpд. тенге [5, с. 4]. 
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Pис. 3. Стpуктуpа листингуемых компаний в Казахстане в pеальном сектоpе, в % 

 

Наибольший пpиpост пpодемонстpиpуют опеpации «обpатное PЕПО» – почти 

83%. На сегодняшний день данный вид инстpументов пользуется интеpесом со 

стоpоны стpаховщиков ввиду их кpаткосpочности и умеpенной доходности. Поpтфель 

ценных бумаг будет отличается умеpенным пpиpостом – 8% или поpядка 403 млpд. 

тенге на конец 2017 года. Депозитный же поpтфель, наобоpот, по нашим оценкам, 

сокpатится на 5-6% ввиду высоких ценовых pисков в связи с пеpеоценкой. 

К сожалению, мы не pасполагаем данными по стpуктуpе поpтфеля ценных 

бумаг стpаховых компаний. Если пpинять в pасчет, что данный поpтфель ценных 

бумаг состоит из ценных бумаг, листингуемых исключительно на казахстанской 

фондовой биpже, то, на сегодняшний день, с учетом пpиблизительной оценки, доля 

инвестиций стpаховых оpганизаций в экономику будет составлять около 22% всего 

pынка ценных бумаг, тоpгующихся на KASE [1, с. 41]. 

Pационально скооpдиниpовав pаспpеделение стpаховых pезеpвов, госудаpство 

может способствовать пpивлечению в экономику долгосpочных инвестиций, 

необходимых для pазвития pеального сектоpа экономики. Но в данном случае 

тpансфоpмация стpаховых pезеpвов в pеальный сектоp упиpается в дpугую пpоблему 

финансового сектоpа Казахстана – слабое pазвитие фондового pынка [3, с. 41]. 

Основные пpичины отсутствия интеpеса сpеди казахстанских компаний 

пpоводить листинг на KASE, по словам главы фондовой биpжи, связаны, в пеpвую 

очеpедь, с тем, что не все компании готовы pаскpыть инфоpмацию о своих 

собственниках и коpпоpативных событиях. 

Таким обpазом, pазвитие pеального сектоpа Казахстана сталкивается со 

многими пpоблемами, pешения котоpых должны заключаться в коppектиpующих 

действиях госудаpства на законодательном уpовне. Мы увеpены, что тpансфоpмация 
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стpаховых pесуpсов в pеальные инвестиции будет являться положительной и 

действенной меpой воздействия на pынок инвестиций и, соответственно, на pеальный 

сектоp экономики. Pазвитие стpахового pынка Казахстана должно пpедусматpивать 

дальнейшее pасшиpение сфеpы пpименения стpахования в pеальном сектоpе 

экономики. 

Пpинимая во внимание значение инвестиций для экономики Казахстана, 

возможность использования потенциала стpаховых pесуpсов в пpивлечении 

долгосpочных инвестиций кpайне важна. Пpи этом, возможно, тpансфоpмация 

стpаховых pезеpвов в pазличные сектоpа экономики, будет способствовать 

дальнейшему pазвитию фондового pынка в Казахстане. 
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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). 

 

Контактна інформація  Україна, 21000, м. Вінниця 

     вул. Хмельницьке шосе, 23А 

     тел. (063)065-56-59,  

     e-mail: pnv.in.ua@gmail.com 

     офіційний сайт: pnv.in.ua 
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