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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
COMPETITIVENESS: CONTENTS AND FEATURES
Анотація. В статті розглядаються питання конкуренції та конкурентоспроможності.
Визначається зміст даних категорій та ключові їх особливості.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, внутрішні та зовнішні
фактори впливу.
Abstract. The article considers issues of competition and competitiveness. The content of
these categories and their key features are determined.
Keywords: competition, competitiveness, internal and external factors of influence.
Поставка проблеми. Всю історію економічного розвитку цивілізації можна вважати
історією конкурентної боротьби. З часом змінювалася її гострота, відбувалися зміни в складі
обсягів і суб’єктів конкуренції, формувалися нові і модернізувалися старі методи ведення
конкурентної боротьби. З рівня продукції, підприємств і галузей вона піднялася на
геополітичний рівень, відбулися революційні зміни у зовнішньому і внутрішньому
середовищі бізнесу. Незмінним залишилося лише одне – безкомпромісний характер
конкурентної боротьби.
У всі часи основною економіки було і залишається підприємство, саме воно є
рушійною силою створення потрібної суспільству продукції та надання необхідних послуг.
Саме тому особливу увагу потрібно приділити розробці такого механізму, який би не тільки
створив сприятливі умови для ефективного функціонування підприємств, а й забезпечив
йому високий рівень конкурентоспроможності. Стійке положення підприємств на ринку
забезпечується в першу чергу його внутрішньою політикою, яка орієнтує всіх співробітників
на активний та цілеспрямований розвиток діяльності в умовах безперервних змін
зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження
конкуренції й розробку методологічних підходів щодо управління конкурентними
перевагами зробили як закордонні вчені-економісти: М. Портер, І. Ансофф, Ф. Котлер,
А. Томпсон, Г. Азоєв, А. Градов, Н. Мойсеєва, Р. Фатхутдінов, А. Юданов, А. Романов, так і
вітчизняні вчені: Е. Азорян, І. Решетникова, В. Герасимчук, А. Воронкова, Ю. Ярошенко,
О. Костусєв, З. Борисенко, О. Шнипко та ін.
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Вітчизняна та зарубіжна література неоднозначно тлумачить поняття, що пов’язані з
конкурентоспроможністю підприємства. Щоб розкрити економічну сутність даного поняття
проведемо аналіз літературних джерел.
Різні автори по-різному трактують поняття «конкурентоспроможності» (табл. 1).
Так, М. Портер характеризує її як «здатність товару, послуги, суб’єкта ринкових
відносин виступати на ринку на рівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами
чи конкуруючими суб’єктами ринкових відносин», Р.Ф. Фатхутдінов відзначає, що
«конкурентоспроможність – це здатність об’єкта, що характеризується ступенем реального
чи потенційного задоволення конкретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які
представлені на даному ринку». Л.П. Кураков, В.Л. Кураков визначають
конкурентоспроможність як «рівень переваги або відставання фірми, підприємства,
організації стосовно інших учасників-конкурентів на ринку всередині країни й за її межами,
обумовлений за такими параметрами, як: технологія, кваліфікація персоналу, якість, політика
збуту тощо».
Огляд трактування поняття «конкурентоспроможність підприємства»
Таблиця 1
Автор
М. Портер

Р. Фатхутдінов

Т. Коно

М. Єрмолов

Д. Самодуров

М. Мескон

І. Сергеєв

Л.Кураков,
В. Кураков

Визначення
Конкурентоспроможність – властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових
відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами,
послугами чи конкуруючими суб’єктами ринкових відносин.
Конкурентоспроможність – властивість об’єкта, що характеризується ступенем
реального чи потенційного задоволення потреби порівняно з аналогічними
об’єктами, які представлені на даному ринку.
Конкурентоспроможність підприємства – сукупність наступних характеристик:
захоплена підприємством доля ринку; здатність підприємства до виробництва, збуту
і розвитку; здатність вищого керівництва до реалізації поставленої цілі.
Конкурентоспроможність підприємства – відносна характеристика, що відображає
відмінність процесу розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за
ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної суспільної
потреби, так і по ефективності виробничої діяльності.
Конкурентоспроможність підприємства – здатність підприємства розробляти,
виробляти і продавати свою продукцію на ринку по ціні, що забезпечує виконання в
повному обсязі його фінансово-економічних зобов’язань, а також якісний та
кількісний ріст його потенціалу.
Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка виражає
відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем
задоволення своїми товарами людських потреб і за ефективністю виробничої
діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливості і
динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції.
Під конкурентоспроможністю підприємства розуміється здатність підприємства
виробляти конкурентоздатну продукцію за рахунок його вміння ефективно
використовувати фінансовий, виробничий і трудовий потенціал.
Конкурентоспроможність – це рівень переваги або відставання фірми, підприємства,
організації стосовно інших учасників-конкурентів на ринку всередині країни й за її
межами, обумовлений за такими параметрами як : технологія, кваліфікація
персоналу, якість, політика збуту і т.п.
6
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Виклад основного матеріалу. Сьогодні поняття конкурентоспроможності є широко
вживаним і водночас багатозначним. Наявність різних підходів до розуміння
конкурентоспроможності зумовлена перш за все тим, що категорію і показники рівня
конкурентоспроможності визначають різні економічні науки, і кожна з них пропонує свої
визначення конкурентоспроможності, методи її оцінки і шляхи підвищення. Узагальнення
трактовок
цієї
категорії
дозволяє
визначити
такі
суттєві
характеристики
конкурентоспроможності підприємства:
• порівняльний характер (відносна оцінка);
• короткострокові та довгострокові складові;
• залежність від конкурентоспроможності товару;
• залежність від ефективності роботи підприємства.
Порівняльний характер дослідження та оцінки рівня конкурентоспроможності
підприємства, випливає з наведеного вище загального розуміння цього поняття:
конкурентоспроможність не є явищем, притаманним конкретному об’єкту. Вона не випливає
з його внутрішньої природи, а проявляється тільки за умов порівняння даного об’єкта з
іншим. Конкурентоспроможність підприємств можна оцінити порівнянням найбільш
суттєвих показників їх діяльності. Результатом цього порівняння є визначення рівня
конкурентоспроможності.
Важливим є те, що результат оцінки буде справедливий тільки в умовах конкретного
ринку в конкретний проміжок часу, тому що ринкова ситуація постійно змінюється. Часовий
характер (динамічність) означає, що досягнутий в певний проміжок часу рівень
конкурентоспроможності підприємства не може розглядатися як довгострокова
характеристика його ринкової позиції незалежно від ефективності діяльності. Протидія
інших суб’єктів господарювання, рішучість та ефективність їх конкурентних стратегій
можуть призвести до втрати досягнутої позиції та зниження рівня конкурентоспроможності.
Короткострокові
та
довгострокові
складові
проявляються
в
тому,
що
конкурентоспроможність охоплює як поточне положення підприємства на ринку, так і
перспективи його зміни.
Зв'язок конкурентоспроможності товару та конкурентоспроможності підприємства є
загальновизнаним фактом, хоча різні автори приділяють більшу чи меншу увагу ролі
конкурентоспроможності товару у формуванні конкурентоспроможності підприємства.
Твердження про залежність конкурентоспроможності підприємства від ефективності його
роботи висловлюється як у прикладних роботах, так і в працях, що складають теоретичну
основу дослідження конкурентоспроможності (М. Портер, І. Ансофф).
Узагальнюючи існуючі підходи до поняття конкурентоспроможність підприємства,
можна дати наступне визначення: конкурентоспроможність підприємства – це його здатність
у поточному періоді та в довгостроковій перспективі забезпечувати більш високу, порівняно
з конкурентами, ефективність виробництва та вигідність реалізації своїх товарів.
Конкурентоспроможність є одним із ключових показників стану підприємства як
господарської системи, який визначає перспективу його подальшого розвитку, можливість
досягнення
стратегічних
цілей
і
завдань.
Підтримання
чи
підвищення
конкурентоспроможності може розглядатись і як одна з функціональних стратегічних цілей
підприємства.
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Конкурентоспроможність є поняттям відносним, тому конкурентоспроможність
підприємства можна виявити тільки серед групи підприємств, які належать до однієї галузі
або випускають товари-субститути.
Найбільш відомими в Україні по теорії конкуренції вважаються сучасні роботи
професора Гарвардської школи бізнесу М. Портера. Широко відома його точка зору, що
«конкуренція – це не рівновага, а постійні зміни». На думку Портера,
конкурентоспроможність визначається здатністю постійно розвиватися: першочергово
добиватися конкурентної переваги, змінюючи основу, на якій здійснюється конкуренція, а
потім зберегти свою перевагу, постійно вдосконалюючи продукт, способи виробництва та
інші фактори, причому так швидко, щоб конкуренти не змогли їх наздогнати і перегнати.
Саме вдосконалення і оновлення – безперервний процес, який дозволяє створити, на думку
М. Портера, конкурентні переваги.
Згідно з проведеним М. Портером аналізом промисловості найбільш промислово
розвинутих країн, постійна реалізація оновлення виробництва на основі нововведень є
джерелом стійких конкурентних переваг не лише компаній та галузей, а й країн.
Велике значення для подальшого розвитку теорії конкуренції мали розробка і
обґрунтування М. Портером інструментів стратегічного та конкурентного аналізу: матриць
«Національного ромбу» та «П’яти сил». Вони не пов’язані з аналізом
конкурентоспроможності підприємства безпосередньо, але демонструють підходи відомого
економіста до визначення категорії «конкурентоспроможність» і є інструментами
узагальнення великої кількості інформації про галузь та місце в ній одного або кількох
підприємств.
Національний ромб являє собою графічне зображення мікроекономічного бізнессередовища країни, яке складається з чотирьох сфер: обставини для формування
конкурентних стратегій фірм, якість ресурсів, що використовуються, якість попиту і
наявність суміжних галузей та/або галузей, що забезпечують. Ці сфери створюють
сприятливі чи не сприятливі умови для формування конкурентоспроможності, яку М. Портер
вимірює ступенем продуктивності.
Наступним рівнем дослідження категорії конкурентоспроможність є галузь.
Аналітична модель п’яти сил М. Портера дозволяє визначити природу й інтенсивність
конкуренції в галузі. Ця матриця є універсальною – вона побудована з урахуванням спільних
рис усіх ринків, тому широко застосовується в дослідженнях, найчастіше – саме для аналізу
конкуренції. До матриці входять п’ять конкурентних сил (рис 1 ):
1. загроза появи нових конкурентів;
2. загроза появи товарів чи послуг-замінників;
3. здатність постачальників торгуватися (чи диктують вони свої умови);
4. здатність покупців торгуватися (чи диктують вони свої умови);
5. суперництво уже наявних конкурентів між собою.
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Потенційні
конкуренти

Конкуренція серед
наявних
конкурентів

Покупці

Конкуренти в
галузі

Здатність покупців
торгуватися

Здатність
постачальників
торгуватися

Постачальники

Загроза появи
нових конкурентів

Загроза появи
товарів-замінників
Товари-замінники
Рис. 1. Матриця п’яти сил – модель конкурентного ринку
При оцінці загрози появи нових конкурентів необхідно керуватися поняттям «бар’єр
входу до галузі», висоту якого варто враховувати як організаціям, що знаходяться всередині
галузі (для них чим вище бар’єр, тим краще), так і організаціям, що планують увійти у нову
галузь.
Сила позиції постачальників багато в чому визначається типом ринку, на якому діють
постачальники і підприємства галузі. Якщо це ринок постачальників, і вони диктують свої
умови підприємствам галузі, то останні знаходяться в менш виграшній позиції у порівнянні з
випадком, коли на ринку домінують підприємства (ринок споживачів). Сила позиції
постачальників зазвичай визначається розмаїтістю і якістю продуктів постачання,
можливістю швидкої і дешевої зміни постачальників, обсягами продукції, що закуповується,
кількістю постачальників та інтенсивністю конкуренції між ними.
Сила позиції покупців, як і в попередньому випадку, залежить від типу ринку, на
якому діють підприємства галузі і покупці їхньої продукції. Маються на увазі ринки
виробника і покупця відповідно. Сила позиції покупців визначається в першу чергу
можливістю швидко і дешево переключатися на використання інших продуктів, важливістю
товару для покупців, наявністю незадоволеного попиту, обсягом закупівлі продуктів і
кількістю покупців.
Розглянуті вище чотири групи чинників визначають привабливість галузі і
доцільність вести в ній свій бізнес. Оскільки ці чинники впливають на ціни, витрати,
інвестиції, то вони визначають рівень прибутковості організації даної галузі. Дослідження
зазначених чотирьох сил дають можливість визначити конкурентний «клімат», інтенсивність
суперництва і конкурентні переваги, якими володіє кожний із учасників ринку.
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Для того, щоб оцінити п’яту силу – конкуренцію всередині галузі, – необхідно
визначити динаміку обсягів продажу в галузі, ступінь диференціації продуктів, наявність
надлишкових потужностей і відомих торгових марок у галузі. Прибуток спонукає
конкуруючі фірми розвивати свої стратегії, спрямовані на створення конкурентних переваг.
Матриця п’яти сил дозволяє оцінити ситуацію в галузі, сформувати уявлення про
перспективи конкурентної боротьби, а також виділити основних конкурентів, які
представляють найбільшу загрозу для підприємства.
Висновки. Конкуренція є рушійною силою розвитку всіх суб’єктів господарювання:
від малого підприємства до могутньої держави. Формуючи конкурентоспроможність, процес
конкуренції, забезпечує постійний розвиток економік та галузей, займаючи унікальне
становище фактора внутрішнього та зовнішнього впливу.
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ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
PRINCIPLES OF STRUCTURAL CONVERSIONS OF DECENTRALIZED DIGITAL
CURRENCIES
Аннотация. Обоснование, оценка и анализ рынков децентрализованных цифровых
валют являются важными составляющими развития мировой экономики и мирового
сообщества, позволяющие эффективно находить решения экономических и социальных
проблем в рамках актуальных экономико-математических методов исследования,
современных моделей и показателей анализа эффективности отдельных элементов.
Ключевые слова: Bitcoin, блокчейн, криптовалюта, волатильность, рынок
криптовалют, структуризация, экономическая модель
Abstract. Justification, assessment and analysis of markets for decentralized digital
currencies are important components of the development of the world economy and the world
community, which make it possible to effectively find solutions to economic and social problems
within the framework of current economic and mathematical research methods, modern models and
indicators for analyzing the effectiveness of individual elements.
Key words: Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, volatility, cryptocurrency market,
structuring, economic model
Интенсивный 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.
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Экономические явления представляют собой проекцию системы отношений между людьми
по производству, и позволяют выявить, какие экономические отношения теоретически
отображают отдельные экономические формы, в частности – рынок криптовалют [4].
Bitcoin, как первая цифровая валюта, является децентрализованной платежной сетью,
воссоздающей новую платежную систему и полностью цифровые деньги, органов
управления, посредников в ней нет. В системе Bitcoin реализована реплицированная
распределённой базы данных, т.е. технология блокчейн непосредственно.
Блокчейн – это специальная технология, которая используется для записи
информации в виде блоков с данными. Bitcoin является основным способом использования
блокчейн-технологий и примером криптовалюты.
Впервые реализацию концепции затронул в 1998 Вей Дай (Wei Dai) – компьютерный
инженер, создатель b-money и разработчик библиотеки Crypto++, а в последствии был указан
в качестве изобретателя по патентам США 5724279 и 6081598, присвоенных Microsoft [3]. В
2009 Сатоши Накамото опубликовал проект-объяснение, где он четко и доказательно
определил криптовалюту Bitcoin, однако Сатоши в конце 2010 года оставил проект, не
раскрыв подробностей о своей личности. За период с 2009-2010 гг. до настоящего времени
криптосообщество экспоненциально возросло, и множество разработчиков работают над
Bitcoin. Разработка ведётся с открытым исходным кодом, и любой разработчик может внести
свой вклад в проект, скомпилировав его на своем профессиональном уровне. Протокол
Bitcoin и программное обеспечение находятся в открытом доступе, и любой разработчик
удаленно может ознакомиться с текстом программы и/или сделать свою личную
модифицированную версию исходного кода Bitcoin. На рисунке 1 представлен фрагмент
исходного кода, на рисунке 2 – вариант модифицированного кода.

Рис. 1. Фрагмент исходного кода Bitcoin
К примеру, веб-сервис https://bitcoin.org/ru позволяет стать участником поддержки
Bitcoin и/или разработчиком, используя на GitHub и официальные онлайн обсуждения.
Обсуждение Bitcoin-разработки происходит на IRC канале #bitcoin-dev на freenode, Bitcoin
Core Slack Channel, Bitcoin StackExchange, а также на форуме разработчиков и технических
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специалистов BitcoinTalk. Участниками являются более 360 сообществ, некоторые из них
насчитывают от одной до 6 тысяч коммитов – записей изменений в репозиторий – Git.

Рис. 2. Вариант модифицированного кода Bitcoin
Технологии блокчейна реализованы в сферах, где необходимы четкость и
прозрачность базы: финансы, торговля, страхование, букмекерский бизнес, публичные базы,
реестры, голосование, электронное правительство [7].
Возможность регулирования использования Bitcoin, аналогична многим другим
финансовым инструментам. Как и доллар США (USD), Bitcoin может использоваться для
легитимных целей в зависимости от законов каждой конкретной страны. Этим Bitcoin ничем
не отличается от других инструментов или ресурсов, только по-разному регулируется в
разных странах. Правила и ограничения использования Bitcoin сделает его применение
сложным, что может усложнить использование технологии. же время не ослабляя рост вновь
возникающих компаний и рынков.
Противоборство на рынке криптовалют является основанием для появления новых
криптовалют с расширенными структурными возможностями. На сегодняшний день
существует более 100 криптовалют. Периодически первая десятка наиболее активно
развивающихся, с достаточно высокими показателями капитализации, т.е. приобретающими
стоимость всех единиц отдельной криптовалюты, находящихся в обращении, по стоимости
криптовалюты, по степени своей анонимности и ряду других характеристик – изменяется, но
некоторые из них не покидают своих позиций, например, [2]:
1. Биткоин/Bitcoin/BTC (далее – BTC) – криптовалюта-первооткрыватель, которая
лидирует по всем указанным показателям. Курс BTC по отношению к доллару в 2017 году
вырос до рекордной отметки – 20000$.
2. Эфириум/Ethereum/ETH (далее – ETH) – система, которая предлагает
дополнительные функции, кроме совершения платежных операции и регистрация сделок с
любыми активами (на базе контрактов вида блокчейн).
3. Лайткоин/ Litecoin/LTC (далее – LTC) – система, основанная на разработках BTC,
но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения
операций.
4. Биткоин кэш/Bitcoincash/BCH (далее – BCH) – криптовалюта, возникшая 1
августа 2017 года как ответвление от BTC. Главное отличие от BTC – больший объем блока
(8 Мб вместо 1 Мб), что благоприятно сказывается на скорости операций.
5. Digitalcash/Dash – система, в которой разработчики платежной системы добились
того, что подтверждение операций приходят мгновенно, а не через 10 минут.
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6. Monero – криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень
защиты анонимности.
7. NEM – одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая
наибольшую популярность и поддержку в Японии.
8. Ripple (Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим
уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры BTC.
9. Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно.
Совмещает платежную систему и биржу обмена валют.
10. ByteCoin – криптовалюта с одним из самых низких курсов по отношению к
доллару и к рублю из всех представленных, но отличающаяся стабильной
жизнеспособностью.
Корректируются курсы криптовалют онлайн – в реальном времени, исходя из данных
последних сделок на мировых виртуальных биржах и обменных сервисах [2].
Теоретически структуризация экономической системы является обязательным этапом
жизненного цикла отдельного элемента – криптовалюты, как сравнение экономических
параметров в пространстве признаков, по которым принято оценивать и планировать
деятельность экономических систем и подсистем в целях обеспечения стимулирования их
эффективного развития. В практической реализации структуризация выступает как
процедура выявления закономерностей функционирования экономической системы, оценки
устойчивости обнаруженных закономерностей, установления на этой основе приоритетов
развития управляемой системы и определения объектов воздействия и регулирования, т.е.
как процедура выработки экономической стратегии [5].
Самые главные принципы крипторынков – их децентрализованность и фиатность, как
экономически значимые в осуществлении отдельных этапов жизненного цикла как
отдельных криптовалют, так и всего рынка криптовалют в целом.
Предметный принцип, т.е. необходимость детализации определенных целей,
мероприятий, необходим для оценки, классификации, анализа и прогноза отдельных
экономических показателей. Важнейшим показателем крипторынков является их
волатильность – степень стабильности изменения курса криптовалюты [2]. При применении
данного принципа в формулировках детализирующих элементов меняется только объект, в
данном случае конкретная криптовалюта, на которую направлены функция или действие
(оценка описание, анализ и т.д.).
Для выявления конкретных элементов, функция системы определяется как
специфическая деятельность социально-экономической системы или её подсистемы.
Функцию аналитического, статического рассмотрения крипторынков можно детализировать
на целеполагание, структурирование, прогнозирование, планирование и т.д. на любом уровне
управления.
Необходимость комплексной оценки структурности рынка криптовалют объясняется
сложностью систем, важностью и эффективностью децентрализованного управления из-за
наличия большого количества разнонаправленных внешних потоков информации,
неоднородностью и разрозненностью решаемых задач, необходимостью обеспечения
адаптивности управляющих систем, а также тенденциями развития в прикладном и
системном программировании и в сфере исследований искусственного интеллекта и
распределенных интеллектуальных систем [10].
В настоящее время одной из главных экономических проблем является
14

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
диспропорциональность экономики, что в некоторой мере только усиливает
информационный хаос, который всегда приводит к сложности [4].
Переход экономической системы в новое состояние неоднозначен, так же, как и
характер ее новой организации, т. е. после бифуркации может появиться множество новых
структур. Эта особенность пороговых (бифуркационных или катастрофических) механизмов
играет особую роль в развитии всей реальной действительности [1] и определении – станет
ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный
и более высокий уровень упорядоченности согласно теории самоорганизации. Фактически
экономическая система в целом до кризисной ситуации развивалась по экспоненте в
условиях цифровой глобализации. Каждый цикл развития экономики не конечен и
продолжительность этих циклов перераспределения ресурсов определяют внешние и
внутренние, прогнозируемые и непредвиденные факторы, постоянно воздействующие на
развитие экономики. Такие интервалы спадов и роста периодичны и неизбежны в мировой
экономике [10].
Всемирным банком темпы экономического роста проанализированы и оценены в 2020
году ниспадающими, требующими рецессии с учетом пандемии [9]. Данный кризис с
момента организации Группы Всемирного банка в 1947 является самым глубоким в мировой
экономике за многие десятилетия.
При этом, прогнозируется сжатие экономической активности в 2021 году с учетом
мер, принятых с целью замедлить распространение вируса и возможности избежать более
неблагоприятных глобальных последствий.
Рынок криптовалют, как отдельный элемент мировой экономической системы в
целом, постоянно подвергается различным колебаниям и изменениям и отличается
нестабильностью отдельных макро-, мезо- и микроэкономических показателей, а в
частности, как сложная самоорганизованно-критическая система, являющаяся элементом
организационно-экономический механизма электронного обращения денежных платёжных
средств, постоянно нуждается в определении применимости динамических методов анализа,
учитывающих эффект вероятных изменений значений с элементами хаотического
адаптивного поведения [8]. Практические результаты оценки и прогнозирования динамики
рынков валют нужны для построения конкретных моделей – прогностических,
информационных, эконометрических, дескриптивных, имитационных и др., отражающих
моменты функционирования и динамики развития систем рынка криптовалют, что дает
важные представления о регулировании экономических системам, возможность изучить
перспективы дальнейшего развития исследований и их практического применения [6].
Для целостной оценки ситуации и возможности прогнозирования указанных выше
экономических показателей в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах
при решении приоритетных социально-экономических задач важно соблюдение принципов
эффективности, направленности и планированности. Способность объединить и упорядочить
разнообразие видов и форм информации, преобразовать их в цифровую, а также умение
классифицировать, сортировать, хранить и анализировать информацию, являются основой
технологического и экономического развития.
Рынок криптовалют, как и другие отрасли экономики (финансовые рынки,
инвестиционная и кредитная деятельность) нуждаются в качественной оценке рисков и в
составлении корректных прогнозов в рамках актуальных экономико-математических
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методов исследования, современных моделей и показателей анализа эффективности
отдельных элементов.
На фоне экономических проблем, вызванных последствиями пандемии COVID-19,
необходимы качественные, структурные и эффективные разработки, содержащие
комплексное рассмотрение экономических и социальных проблем анализа динамики,
стратегии развития и моделирования экономики, определяющие пути ее развития и
формирования организационно-управленческих решений.
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РОЛЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
THE ROLE OF CREDIT OPERATIONS IN THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL
BANK
Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «кредит» та наведено характеристику
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кредитних операцій, що здійснюються комерційними банками України. Приділено увагу
формуванню кредитних відносин та наведено характеристику основних функцій та форм
кредиту. Проведено аналіз основних видів кредитів.
Ключові слова: кредитні операції, банківський кредит, державний кредит,
комерційний кредит, споживчий кредит, лізинг.
Abstract. The article considers the essence of the concept of "credit" and describes the
credit operations carried out by commercial banks of Ukraine. Attention is paid to the formation of
credit relations and the characteristics of the main functions and forms of credit are given. The
analysis of the main types of loans is carried out
Keywords: credit operations, bank credit, state credit, commercial credit, consumer credit,
leasing
Постановка проблеми. Однією з проблем банківської системи в цілому, є досить
високий ризик кредитних операцій. По-перше, теоретична недосконалість питання захисту
інтересів кредитора від кредитних ризиків, по-друге, незадовільний фінансовий стан
більшості суб’єктів підприємництва, по-третє, невисока кадрова підготовка працівників
банківської системи тощо.
Аналізуючи ситуацію, яка склалася в банківській сфері, можна зробити висновок, що
банки зазнають фінансового краху в зв’язку з надзвичайно ризикованою кредитною
політикою. Саме тому вивчення, аналіз та удосконалення системи кредитування є складним
завданням сучасної банківської системи України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичну та теоретичну основу роботи
складають праці українських та зарубіжних науковців: А.М. Мороза, М.І. Савлука,
О.В. Васюренка, А.И. Ольшанського, О.И. Лаврушина та інших, законодавчі та нормативні
акти Верховної Ради України, Президента України, Національного банку України,
внутрішньобанківські інструкції та положення.
Формування цілей. Аналіз кредитних операцій та визначення їх ролі у діяльності
комерційних банків України.
Виклад основного матеріалу. Банкiвська система сьогоднi – це одна з найважливiших
та невiд'ємних структур ринкової економiки. Головними ланками кредитної системи є банки
та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно
виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу,
забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де
виникає дефіцит капіталу.
Законом України «Про банки i банківську діяльність» встановлено, що банк – це
юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України
здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [1].
За твердженням Р. Коцовської та В. Ричаківської [2] поняття «кредит» виникло на
певному етапі розвитку людського суспільства як явище історичне. Розвиток банкiв та
товарного виробництва, обiгу йшли поруч i тiсно переплiтались, тобто взаємовідносини між
товаровиробниками і кредитором виникали тоді, коли продавцю потрібно було продати
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товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Тому й виникла потреба, наприклад у
передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою платежу, тобто – у кредит. Банки при
цьому формувались як фiнансовi посередники, що залучають капiтали, заощадження
населення та iншi грошовi засоби, які вивiльнюються в ходi господарської дiяльностi, i
надають їх у тимчасове користування iншим агентам, що потребують додаткового капiталу.
Ставши iнституцiєю фiнансового перерозподiлу вартостi, у даний час комерцiйнi
банки можуть запропонувати клiєнтам до 200 видiв рiзноманiтних банкiвських продуктiв та
послуг. Проте є наявний визначений базовий перелiк операцій, без яких банк не може
нормально функцiонувати, такою є кредитна діяльність. В структурі активних операцій
банку найбільша питому вагу займає саме кредитна діяльність, тому найбiльша частина
активiв банку вкладається саме у кредитнi операцiї.
Кредитні операції – це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із
приводу надання (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й
оплати.
Кредитнi операцiї є найважливiшим джерелом прибутку банку, проте у зв'язку зi
збiльшенням в останнi роки випадкiв неповернення кредитiв данi операцiї складають
пiдвищену небезпеку для стiйкостi та стабiльностi банку в цiлому. Прикладом щодо цього
можуть слугувати долi ряду банкiв України, краху яких сприяла ризикова кредитна полiтика.
Кредитнi вiдносини мiж комерцiйними банками та позичальниками будуються на
пiдставi кредитних договорiв (угод). В практичній дiяльностi банкiв розрiзняється
кредитування пряме й опосередковане. При прямому кредитуваннi договiр на позичку
укладається безпосередньо мiж банком-кредитором i позичальником. Опосередковане
кредитування вiдбувається при купiвлi банком фiнансових зобов'язань (як правило, векселiв)
позичальника. Зазвичай, відносини між суб'єктами кредитної угоди мають добровільний
характер.
В умовах ринкової економіки об'єктом кредитних відносин за твердженням
А.М. Мороза [3] виступають переважно гроші як загальний ресурс, за допомогою якого
можна придбати всі інші ресурси – матеріальні, технічні, трудові, природні тощо.
Матеріальні блага об'єктом кредиту виступають рідко. Характерною рисою кредиту є сплата
процентів за користування ним.
При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті в
процесі історичного розвитку змінюються і його функції. За допомогою кредиту
відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, отже, кредит виконує
перерозподільчу функцію. Вона властива всім формам та видам кредиту. Перерозподілятися
може тільки вартість (як у товарній, так і в грошовій формі), яка в даний момент є вільною.
При цьому власник вартості не змінюється, ним залишається кредитор. Позичальник
тимчасово користується лише споживчою вартістю наданих у кредит речей чи грошових
ресурсів. Вартість може перерозполятися між окремими суб'єктами господарської діяльності,
галузями народного господарства, регіонами країни та між різними країнами.
Наступною функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу – емісійна
функція. Її виконує тільки банківський кредит. Саме методами кредитної експансії
(розширення кредиту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість
грошей в обігу. Однак вилучення грошей з обігу за допомогою кредиту досягається значно
важче, ніж їх випуск в обіг. Воно повинно супроводжуватися цілим рядом заходів, які дали б
можливість зменшити кількість грошей в обігу.
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А.М. Мороз також зазначає, що кредиту властива і контрольна функція. Вступивши в
кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю
діяльністю [3].
Форма кредиту характеризує зовнішній прояв і організацію кредитних відносин. Зміна
його змісту, обумовлена зміною в характері виробничих відносин, призводить до зміни або
появи нових форм кредиту.
Залежно від суб’єктів кредитних відносин, їх організації та цільового призначення
позичок кредит поділяється на ряд видів: банківський, державний, міжгосподарський
(комерційний); виробничий; споживчий; лізинговий; міжнародний.
Провідним видом кредиту є банківський, тобто кредит, який надають і одержують
банки. Саме банки акумулюють переважну частину кредитних ресурсів і надають їх у
позички. Банківський кредит – це двосторонній рух грошових коштів, які надаються банком
у позику за певну плату на засадах забезпеченості, поверненості, строковості. Він відображає
економічні відносини між кредиторами (банками) та суб’єктами кредитування
(позичальниками), ними можуть бути як юридичні так і фізичні особи.
Як ствердує Г.С. Панова, банківський кредит – це основна форма кредиту. Ступінь і
спрямованість його впливу на економічні процеси залежать від використання певних методів
кредитування, які застосовуються до конкретних економічних умов [6].
Державний кредит становить друге за значенням джерело фінансування державних
витрат. Найбільш широко державні кредити розповсюджені в економічно розвинених
країнах. Так вони становлять собою найбільш цивілізовану форму покриття дефіциту
бюджету.
Державний кредит – це сукупність грошових відносин, які виникають між державою,
з одного боку, та фізичними й юридичними особами, з іншого боку, з приводу, по-перше,
вилучення тимчасово вільних коштів та їх використання на фінансування державних витрат;
по-друге, надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям на умовах
строковості, платності та повернення.
Комерційний кредит відображає кредитний договір між двома господарюючими
суб’єктами – продавцем (кредитором) та покупцем (позичальником). Комерційний кредит
надається постачальником покупцеві. Потреба у ньому виникає тоді, коли підприємствотоваровиробник прагне реалізувати вироблений товар, але у покупця немає грошей для його
придбання. У таких випадках товар може бути добровільно переданий постачальником
покупцеві в кредит. Ця передача може оформлятися векселем (борговим зобов'язанням). Під
вексель постачальник (векселедержатель) отримує в банку кредит, при цьому
міжгосподарський кредит трансформується у банківський.
Комерційний кредит має такі недоліки: обмеженість у часі, розмірах; іноді вимушений
з боку постачальника характер відстрочки платежу у зв'язку з фінансовим становищем
покупця, ризик для постачальника, великий вплив з боку банківської сфери при обліку
векселів.
Споживчий кредит відображає відносини між кредитором та позичальником з
приводу кредитування кінцевих потреб.
Споживчий кредит – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці
фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який
повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
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В усіх країнах споживчий кредит виступає системою грошових відносин, пов'язаною з
тимчасовим перерозподілом вільних коштів юридичних і фізичних осіб.
Споживчий кредит – це кредит, який дає:
• можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго
чекати, або ж які були б недоступні для отримання;
• гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач не
має в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;
• безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і
надійним засобом платежу в порівнянні з готівкою;
• допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати
(ремонт автомобіля після аварії тощо).
Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати. Іноді кредитні
рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі
накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів. Покупки в
кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі
товару в кредит ціна на товар часто вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід
добавити процент за користування кредитом.
Отже, споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і побутових
послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує його життєвий рівень.
Лізинговий кредит – це відносини між самостійними юридичними особами з приводу
надання в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого та нерухомого
майна на визначений строк. Лізинг представляє собою форму майнового кредиту. Об’єктом
лізингу є будь-яке рухоме майно (автомобілі, устаткування) та нерухоме (будівлі, споруди)
майно, що відносяться до основних фондів і є об’єктом купівлі-продажу.
Лізинг сприяє прискоренню реалізації продукції виробництва, доведення її до
споживача. Для кредитора (лізингової фірми) лізингові операції є джерелом доходів у
вигляді орендної плати, коштів, отриманих від продажу орендатору орендованого майна.
Лізингова фірма здійснює посередницькі, технічні, маркетингові, інформаційні, рекламні
послуги.
Будь-яка національна економіка у процесі свого функціонування вдається до
зовнішніх позик за умови недостатності власних фінансових ресурсів на даному етапі
розвитку. Зовнішні позики дозволяють країні задовольнити потреби споживання та
інвестування за рахунок залучення заощаджень ззовні.
Формою руху позичкових капіталів у сфері міжнародних економічних відносин є
міжнародний кредит. Міжнародний кредит – це надання валютних та матеріальних ресурсів
одними суб'єктами системи світового господарства іншим у тимчасове користування на
умовах платності, зворотності та строковості. Кредиторами та позичальниками можуть бути
суб'єкти системи світового господарства усіх рівнів: приватні фірми та банки, державні
заклади, уряди, міжнародні та регіональні кредитні і фінансові організації.
Висновки. З огляду на існуючи проблеми та ситуацію на грошово-кредитному ринку,
питання щодо шляхів вдосконалення кредитної діяльності є досить актуальним. Адже,
вивчення джерел і форм забезпечення погашення кредитів, розробка методів зниження
питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне
використання результатів аналізу наданих кредитів, якісне управління процентним ризиком,
формування банком резерву на покриття можливих втрат за позиками, впровадження якісних
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форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють
регулюючий вплив на банківську діяльність.
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Постановка проблемы. В условиях глобализации возрастает, а не снижается
значимость государственного управления, выступающего в качестве инструмента
целенаправленного организующего и регулирующего воздействия государства посредством
системы соответствующих органов и должностных лиц на общественные явления и
процессы, отношения и деятельность людей в самых разных сферах. Это обусловлено
комплексом причин различного характера и, прежде всего, объективной необходимостью:
• повышения качества социальной политики государства, представляющей собой
систему мер, направленных на реализацию государственных программ по обеспечению
достойного уровня и качества жизни населения страны, а также по регулированию всей
системы общественных отношений в целях установления и поддержания социального
согласия, предотвращения и минимизации деструктивного потенциала социальных
конфликтов;
• поддержания и развития социальной инфраструктуры, представляющей собой
совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность населения всей страны;
• формирования институциональных предпосылок для обеспечения процесса
генерирования и закрепления в социальной практике инноваций различными акторами,
являющихся значимым фактором повышения национальной конкурентоспособности;
• оптимизации социальной структуры общества в целях максимально эффективного
раскрытия потенциала всех социальных субъектов (социальных групп, общностей,
институтов и индивидов), взаимосвязанных и взаимодействующих в системе общественных
отношений.
Особое внимание должно быть уделено социальной сфере, понимаемой в качестве
системы общественных отношений, обеспечивающих удовлетворение разнообразных
социальных потребностей отдельных членов общества и социальных групп. В данном случае
государственное управление социальной сферой является тем направлением
государственного администрирования, которое обеспечивает развитие общества
посредством применения современных методов социально-политической и социальноэкономической диагностики, прогнозирования и учета позитивных и негативных тенденций
в развитии общественных явлений, разработки и реализации оптимальных управленческих
решений на различных уровнях институциональной организации.
В содержательном плане случае государственное управление социальной сферой
актуализирует целый комплекс задач профессиональной деятельности, включающих в себя
планирование, прогнозирование, управление, контроль и мониторинг социальных процессов
в организационных и территориальных рамках. Их сложность и многоаспектность
актуализует формирование профессиональных компетенций как совокупности углубленных
специализированных знаний и способностей, позволяющих идентифицировать и решать
сложные профессиональные задачи, разрабатывать и внедрять инновационные социальные
проекты, адекватно оценивать конкретные результаты профессиональной деятельности
специалистов социальной сферы. Именно данные аспекты актуализируют тему
исследования, направленную на экспликацию концептуальных оснований моделей
государственной социальной политики и параметров их практической реализации в условиях
постсоветского социума.
Анализ последних исследований и публикаций. В рамках современного социальногуманитарного знания проблематика государственной социальной политики рассматривается
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в контексте теории и практики социального государства, как особого типа государства,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих развитие
человеческого капитала и достойную жизнь любого человека, решение важнейших
общественных проблем. На данный аспект особое внимание обращает внимание
Б.Дж. Нельсон: «Главной путеводной нитью в истории социальной политики как
самостоятельного направления политической науки является стремление к тому, чтобы
познать мир и одновременно изменить его» [1, с. 535]. Проблематика конституирования и
реализации социальной политики находится в фокусе исследовательского интереса таких
известных зарубежных и отечественных ученых, как Дж.И. Андерсон, Г. Бруер, К. Буш,
Т. Дай, П. де Леон, Л. Мид, Т. Маршалл, П. Ордещук, Б. Питерс, Т. Тилтон, Р. Титмусс,
Н. Фернис, Г. Эспинг-Андерсен, Е.В. Ванкевич, А.П. Морова, П.Г. Никитенко,
И.В. Новикова, Г.Н. Соколова и др. Более того, зарубежные специалисты давно говорят о
«трансформации старой теории социального управления в новую концепцию социального
менеджмента, построенного на новых принципах», которые определяют нормы и правила
взаимодействия между политическими и экономическими акторами, структурами
гражданского общества по актуальным вопросам развития социальной сферы [1, с. 619].
О безусловной значимости исследований проблем социальной политики
свидетельствует тот факт, что самостоятельная секция социальной политики в Американской
ассоциации политических наук (APSA) была создана в 1983 году. Но особенно значимым
фактом является утверждение проблематики развития социальной сферы в качестве
важнейшего приоритета и направления социологических исследований, что было
актуализировано как тематике, так и в решениях следующих Всемирных социологических
конгрессов Международной социологической ассоциации:
II Всемирный социологический конгресс (г. Льеж, Бельгия, 1953) – «Социальная
стратификация и социальная мобильность», «Межгрупповые конфликты и их разрешение»,
«Современное развитие социологических исследований», «Обучение, профессиональная
деятельность и ответственность социологов»;
III Всемирный социологический конгресс (г. Амстердам, Нидерланды, 1956) –
«Проблема социальных изменений в XX веке»;
VII Всемирный социологический конгресс (г. Варна, Болгария, 1970) – «Современное
и будущее общество, научное прогнозирование, социальное планирование и руководство
общественным развитием»;
IX Всемирный социологический конгресс (г. Упсала, Швеция, 1978) – «Пути
социального развития»;
X Всемирный социологический конгресс (г. Мехико, Мексика, 1982) – «Социальная
теория и социальная практика»;
XI Всемирный социологический конгресс (г. Нью-Дели, Индия, 1986) – «Социальные
изменения: проблемы и перспективы»;
XIII Всемирный социологический конгресс (г. Билефельд, Германия, 1994) –
«Оспариваемые границы и меняющиеся солидарности»;
XV Всемирный социологический конгресс (г. Брисбен, Австралия, 2002) –
«Социальный мир в XXI столетии: амбивалентное наследие и возникающие вызовы»;
XVI Всемирный социологический конгресс (г. Дурбан, ЮАР, 2006) – «Качество
социального существования в глобализующемся мире»;
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XVIII Всемирный социологический конгресс (г. Йокогама, Япония, 2014) – «Лицом к
миру неравенства: вызовы для глобальной социологии»;
XIX Всемирный социологический конгресс (г. Торонто, Канада, 2018) – «Бедность,
насилие и справедливость».
Такое серьезное внимание к развитию социальной сферы неслучайно, ведь
человечество вступило, как пишет выдающийся датский социолог Гёст Эспинг-Андерсен, в
эпоху глобальных социетальных трансформаций: «Когда мы говорим об историческом
переломе, мы подразумеваем, что общество уже не то, что было раньше, что способы
действия в нем неузнаваемо изменились. Слова, которыми мы описываем наши действия или
институты, возможно, остались прежними, но наполнились новым содержанием. Нами
движет другой набор мотиваций, блага производятся совершенно иным способом, а
классовые или социальные различия измеряются прежде неизвестными величинами. Одним
словом, пересматриваются компромиссы, управляющие нашим обществом» [2, с. 253]. С
одной стороны, нарастание диспропорций социального развития человечества в условиях
глобализации, которое сопровождается ростом социального неравенства и социального
напряжения в мире, расширением дискриминационных и коррупционных практик, ставит
под сомнение дееспособность политических институтов и функциональность элит в
подавляющем большинстве стран мира. Именно об этих рисках макросоциетального
развития человечества пишут такие серьезные исследователи, как Л. Зингалес [3] и Дж.
Стиглиц [4]. С другой стороны, эвристичное и адекватное теоретическое описание
происходящих социетальных трансформаций является залогом эффективности принимаемых
и реализуемых управленческих решений.
В настоящее время в разных странах мира сформировалась и эффективно действует
целая сеть специализированных периодических научных изданий, в которых публикуются
исследования специалистов по различным аспектам развития социальной сферы. В данном
случае можно назвать следующие авторитетные издания этого профиля: «Public
Administration Review», «Policy and Law», «The Journal of Health Politics», «Journal of Social
Policy Studies», «International Sociology and International Sociology Reviews» и др.
Таким образом, изучение различных аспектов государственной социальной политики
является популярным направлением междисциплинарных исследований в современном
социально-гуманитарном знании, позволяющим выявить роль государственного управления
социальной сферой в деле обеспечения национальной конкурентоспособности, обеспечения
общественного консенсуса и социально-экономического развития.
Формирование целей статьи. Статья нацелена на характеристику концептуальных
оснований моделей государственной социальной политики, рассматриваемых в контексте
возможности их практического применения в условиях социально-политических и
социально-экономических реалий постсоветского общества. Это представляет собой
нетривиальную проблему, ведь в постсоветских реалиях перед государством стоит дилемма:
стабилизация социальной сферы посредством установления жесткого контроля над
политическими и экономическими институтами и процессами, либо создание предпосылок
для автономного динамичного развития социальной сферы посредством расширения
автономии гражданского общества и бизнеса, открывающей возможности наращивания
деструктивных социальных процессов макросоциального масштаба. Поэтому речь идет
именно о государственной социальной политике, разработка и практическая реализация
которой находится в плоскости компетенций государственных структур и организаций. Она
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обладает собственной логикой и затрагивает все население страны, а ее ресурсная база
обеспечивается
всей
совокупностью
национальных
экономических
активов,
перераспределяемых в целях обеспечения свободного развития индивидов и групп.
Изложение основного материала исследования. Вопрос об экспликации
концептуальных оснований моделей государственной социальной политики актуализирует
как общую трактовку социальной политики, выделяемую по объекту воздействия, так и
характеристику классификационных рамок и критериев, по которым можно выделять их
соответствующие виды.
Итак, по объекту воздействия можно вести речь о государственной социальной
политике в широком и узком значениях. В первом случае речь идет о деятельности
государства и других акторов, направленной на развитие социальной сферы, на создание
условий для неуклонного улучшения условий жизни для индивидов, групп и сообществ.
Следует подчеркнуть, что при такой трактовке социальная сфера включает в себя как
социальную структуру, так и социальную инфраструктуру, взаимосвязанных между собой в
силу наличия общественных потребностей, для удовлетворения которых необходимы
определенные ценности, блага и услуги. В такой концептуализации социальная политика
выступает как «любая деятельность, приводящая к позитивным изменениям социальной
сферы, социального положения людей» [5, с. 212]. Во втором случае имеется ввиду
целенаправленная деятельность государства и других акторов, в чьей компетенции находятся
проблемы социального характера, направленная на поддержание индивидов и социальных
групп, находящихся в уязвимом социальном положении от независимых от них причин и
обстоятельств.
В научной литературе выделение основных моделей государственной социальной
политики актуализирует такие классификационные критерии, как: место социальной
политики среди национальных приоритетов развития государства и общества; распределение
социальных функций между государством, экономическими акторами и гражданским
обществом; масштабы государственного сектора в национальной экономике; целевые
установки и инструменты практической реализации государственной социальной политики.
Как полагает Е.Г. Олейникова, в современных условиях правомерно говорить о
существовании следующих трех основных моделей государственной социальной политики:
монетаристская модель, патерналистская модель, модель социальной политики государств
«всеобщего благосостояния» (социальных государств) [6].
Монетаристская модель государственной социальной политики, экономической
основой которой является свободная рыночная экономика, характеризуется минимальным
уровнем вмешательства государства в социально-экономические процессы. Это обусловлено
необходимостью достижения свободного баланса между спросом, предложением и
конкуренцией с целью предоставлению индивиду возможности самостоятельного принятия
решений, за которые он несет соответствующую экономическую и юридическую
ответственность. Данная модель определяет базовые «правила игры» в обществе
(экономическая свобода личности, индивидуализм, неприкосновенность частной
собственности, свободное ценообразование и т.д.), благодаря которым индивид может и
обязан самостоятельно выстраивать собственную траекторию социального и
профессионального развития, встраиваться в систему трудовых отношений, обеспечивать
личное и семейное благосостояние. В рамках монетаристской модели уровень и качество
жизни являются производной от индивидуальной социальной активности, поэтому объем и
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качество доступных индивиду общественных благ ставится в зависимость от его личных
достижений. Однако монетаристская модель фактически элиминирует социальную функцию
государства, в результате чего проблемы социального неравенства, бедности, безработицы,
трудовых конфликтов, неконкурентоспособности отдельных групп населения и т.д. были
отданы на откуп структурам гражданского общества и бизнеса, которые либо не обладали
ресурсами для их разрешения, либо не были заинтересованы в перераспределении
экономических ресурсов. Не удивительно, что в настоящее время монетаристская модель
государственной социальной политики политически дезавуирована, что обусловлено
влиянием дискурса прав и свобод человека, и в чистом виде практически не существует ни в
одной стране мира.
Патерналистская модель государственной социальной политики, исторически
связанная с реализацией советской версии государственности, предполагает установление
тотального государственного контроля над социально-экономическими процессами. Это
обеспечивается как соответствующей политико-идеологической базой, которая
обусловливает ведущую роль государства в формировании модели социальных интересов и
потребностей личности, так и преобладанием государственной собственности и плановым
характером экономики. В рамках данной модели существует жесткое нормативное
регулирование сферы распределения и потребления социальных благ, а социальная функция
государства акцентирована на предоставлении индивиду права на труд и обязательность
труда для всех трудоспособных граждан (но при минимальном внимании к аспектам
содержания и качества труда). Доминирующая роль государства, определяющего
нормативные рамки социального взаимодействия и доступ к ресурсной базе, исторически
обеспечили определенные параметры социальной защищенности и решение актуальных
социальных проблем (ликвидация безработицы, неграмотности, выравнивание социальных
шансов для различных категорий населения, более справедливое распределение ресурсов в
обществе, развитие здравоохранение и сферы культуры, развитие социальной
инфраструктуры и т.д.). Однако системной проблемой патерналистской модели
государственной социальной политики стала общая неэффективность распределения
ресурсов, многократно усиливаемая низкой производительностью труда, уравнительными
тенденциями в оплате труда и распределении социальных благ, ростом социального
иждивенчества. Поэтому системный кризис советской версии государственности,
коммунистической идеологии и плановой социалистической экономики предопределили
отказ от патерналистской модели государственной социальной политики.
Модель социальной политики государств «всеобщего благосостояния» (социальных
государств), которая исторически является продуктом новейшего времени, актуализирует
функциональную задачу обеспечения достойного уровня жизни и качества жизни граждан
посредством сочетания принципов рыночной экономики и государственного. В рамках
западного научного дискурса понятие социального государства или государства всеобщего
благосостояния рассматривается как концепция государственного управления, в которой
государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального
благополучия своих граждан посредством реализации следующих принципов: равных
возможностей, справедливого распределения национального богатства, социальной
ответственности общества за лиц с ограниченными возможностями. В качестве важнейшего
инструмента здесь выступает политическая, экономическая и юридическая поддержка
плюрализма всех форм собственности (частной, государственной и коллективной),
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взаимодействие которых создает условия для социально-экономической динамики общества.
Как подчеркивает Е.Г. Олейникова, в новейшее время можно говорить о следующих
институциональных разновидностях данной модели – неолиберальная (США,
Великобритания), консервативно-корпоративистская (Франция, Германия, Италия и многие
другие европейские страны), социально-демократическая (Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия) [7, с. 13]. Между собой они различаются по степени государственного
регулирования социально-трудовых отношений, по уровню государственных расходов на
социальную сферу, по объему предоставляемых населению гарантий и льгот, по параметрам
реализации системы трипартизма. В рамках данной модели активная роль государства
позволяет оперативно совершенствовать правовую базу трудовых отношений, гарантировать
равноправие участников коллективных переговоров, обеспечивать гармонизации интересов
сторон
посредством
взаимовыгодных
компромиссов,
осуществлять
частичное
перераспределение доходов в обществе посредством прогрессивной системы
налогообложения и или иных инструментов. Однако системной проблемой для данной
модели является существенное различие в интересах экономических акторов и работников,
что обусловливает определенные риски (вывод капиталов из страны, снижение трудовой
мотивации работников, социальное иждивенчество мигрантов и т.д.).
Представленная классификация имеет определенную историческую и теоретическую
значимость, но слабо применима для кросс-культурных сравнений практической реализации
моделей государственной социальной политики (прежде всего, в постсоветских условиях).
Так, в рамках этих моделей по-разному обосновываются принципы, цели и условия
социальной политики, интерпретируются причины социальных болезней общества,
трактуются феномены маргинальности и социальной патологии. Кроме того, они не
учитывают влияние на формирование социальной политики государства таких глобальных
факторов, как старение населения; развитие новых технологий и их влияние на систему
образования и рынок труда, а также последствия глобализации как таковой. Поэтому
целесообразно актуализировать роль институтов, оказывающих определяющее влияние на
формирование и реализацию конкретной модели государственной социальной политики, что
означает создание соответствующей классификационной системы как инструмента научного
исследования (табл. 1 [7, с. 74]).

Модели социальной политики
Институт

Преобладающий
неформальный
институт,
несущий
ответственность
за социальную
защиту
Базовый
принцип
социальной
политики

Скандинавс
кая
(шведская)
модель
Государство

Англосаксонс
кая модель
(модель
Бевериджа)
Государство и
личная
ответственнос
ть

Континенталь
ная модель
(модель
Бисмарка)
Корпоративна
я и личная
ответственнос
ть

Все
граждане в
обществе
отвечают

Частные
институты
социальной
политики,

Самозащита,
самообеспечен
ие
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Южноевропейс
кая модель
Семья и
церковь

Семейная
защита

Таблица 1
Россия

Государство,
но тенденция к
преобладанию
корпоративной
и личной
ответственнос
ти
Самозащита,
самообеспечен
ие
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Доля
перераспределен
ия ВВП через
бюджет
Широта охвата
социальными
услугами
Преимуществен
ный источник
финансирования
Управление
социальной
сферой
(основной
институт)

друг за
друга
Высокая
(60-70 %)

регулируемые
государством
Средняя (до
40 %)

Все жители

Ограниченная
(30-40 %)

Может быть
любой

Ограниченная

Все жители

В основном
занятые

В основном
занятые

Налоги

Налоги

Страховые
взносы

Государство
/ профсоюзы

Государство

Страховые
самоуправляе
мые
организации/
профсоюзы

Преимуществе
нно
малоимущие
Страховые
взносы и
другие
источники
Государство

Страховые
взносы
Страховые
самоуправляе
мые
организации,
соответствую
щие
министерства
и ведомства

Данная дифференцированная концептуальная схема позволяет обеспечивать
корректное сравнение как моделей государственной социальной политики, так и результатов
их практического применения в конкретных социальных условиях, отталкиваясь от
показателей уровня и качества жизни населения страны. С точки зрения экспертов,
«наиболее эффективной, с позиции гражданина, является шведская модель, так как в ней
государство по максимуму выполняет функции социальной политики и несет бремя
социальной ответственности. Роль государства в этой модели максимальна. В эволюции
социальной политики шведская модель представляет собой самую развитую модель
социальной политики. Она в своей основе имеет институты всеобщего равенства, обладает
высокой степенью ответственности государства перед гражданами, гарантирует социальную
защищенность, предоставляет большой набор социальных услуг» [7, с. 75]). Однако такая
позитивная оценка носит ангажированный характер и не учитывает исторические и
социокультурные
особенности
генезиса
скандинавской
(шведской)
модели,
экстраполировать нормативные и институциональные принципы которой на другие
социальные условия крайне проблематично.
В то же время особый интерес представляет Европейская социальная модель (ЕСМ), о
сущности и содержании которой дает представление Хартия основополагающих прав
гражданина ЕС (2007). ЕСМ предполагает активное участие государства в социальном
обеспечении, но при актуализации принципов справедливого перераспределения
национального богатства и социальной солидарности [8]. В структурном аспекте ЕСМ
включает следующие компоненты: систему образования; систему здравоохранения;
обеспечение пенсионеров, инвалидов и безработных; регуляцию трудовых отношений;
борьбу с бедностью и социальным отторжением; семейную политику. Она эффективно
обеспечивает высокий уровень защиты населения от традиционных социальных рисков,
характерных для индустриального периода развития европейских стран: бедность, потеря
работы или способности работать (безработица, болезнь, инвалидность, возраст).
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Безусловно, в современной науке существует достаточно много теоретических
подходов к выделению моделей государственной социальной политики, которые фиксируют
отдельные стороны, компоненты, механизмы и взаимосвязи в процессе их формирования и
практической реализации. Однако создание универсальной модели государственной
социальной политики представляет собой сложную теоретическую задачу, решение которой
как комплексный, интегративный анализ социальных проблем на основе серьезной
эмпирической базы, так и обобщение конкретного опыта государственного управления
социальной сферой. При этом особое значение представляет обобщение белорусского и
украинского опыта конституирования и реализации социальной политики, как в
общенациональном, так и в региональном измерениях. Ведь зачастую речь идет об
интересных примерах реализации социальных проектов в условиях определенного дефицита
материальных и людских ресурсов, которые показывают высокую эффективность и могут
быть масштабированы,
Выводы. Таким образом, государственная социальная политика является сложным
объектом для научного исследования, актуальность и необходимость изучения которого в
современных условиях определяется задачами повышения уровня и качества жизни
населения, оптимизации социальных и экономических отношений, развития человеческого
капитала и повышения национальной конкурентоспособности.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
BASIC ASPECTS CONDUCTED BY ACTIVE OPERATING BANK
Анотація. У статті висвітлено основні аспекти проведення активних операцій
комерційними банками України. Розглянуто класифікацію банківський операцій на активні
та пасивні, а також приділено особливу увагу нетрадиційним банківським операціям, що
набувають популярності у банківському секторі України.
Ключові слова: активні операції, пасивні операції, кредитні операції, лізінг,
банківський кредит, цінні папери.
Abstract. The statistics show the main aspects of active operations by commercial banks of
Ukraine. The classification of banking operations on active and passive operations has been
discerned, and special respect has been given to non-traditional banking operations, which are
gaining popularity among the banking sector of Ukraine
Keywords. active operations, passive operations, credit operations, leasing, bank credit,
central paper
Постановка проблеми. Комерційні банки виступають специфічними установами, що
мобілізують вільні кошти, спрямовуючи їх у ті сфери народного господарства, які їх
потребують. Здійснення активних банківських операцій у цій справі має суттєве значення
для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване зростання
обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною умовою досягнення і підтримання
стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на
розвиток економіки України.
Збільшення банківських активів великою мірою визначається кредитним портфелем,
що позитивно впливає на економіку країни та діяльність суб'єктів господарювання зокрема.
Нині фінансування економічних структур набуває ще більшого значення, оскільки головним
чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в Україні найближчим часом
мають стати внутрішні ресурси, насамперед банківське кредитування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних вчених приділяють
пильну увагу вивченню та аналізу банківського кредитування, особливої уваги заслуговують
праці таких науковців: Базилевича В., Бутинця Ф., Васильченко З., Вітлінського В.,
Галасюка В., Заруби О., Івасіва Б., Ковальчука Т., Лагутіна В., Луціва Б., Пересади А.,
Лютого І., Міщенка В., Мороза А., Пікус Р., Пернарівського О., Савлука М., Старостіної А.,
Сугоняки О., Шарова О., Шелудько В.
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В умовах сьогодення потребують подальшого вивчення і дослідження питання
практики надання кредитів в умовах економічної кризи. Недостатній рівень вирішення
проблем надання кредитів зумовив необхідність проведення даного дослідження.
Формування цілей. Всебічне висвітлення основних аспектів проведення активних
операцій комерційними банками України.
Виклад основного матеріалу. Усі комерційні банки незалежно від форми власності,
величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних
грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов'язані із розрахунковокасовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з
кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх
виконують банки, значно ширше, але саме ці операції є обов'язковими і належать до суто
банківських операцій. Згідно зі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [1]
здійснювати їх у сукупності мають право тільки юридичні особи, які мають банківську
ліцензію. Саме тому їх називають базовими операціями комерційних банків.
Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку.
Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й
активні.
Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку. За видом
банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених
(депозитних) та позичених (не депозитних) ресурсів [2].
Закон України «Про банки та банківську діяльність» [1] дає наступне визначення
активним операціям, а саме: «Активними операціями називають кредитні та інші вкладення
банківських ресурсів, що визначено чинним законодавством України з метою їх
найефективнішого використання».
Але найбільш повне визначення на наш погляд представлено у підручниках
(посібниках) з банківської справи А.М. Мороза.
Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком
ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності з
метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності [3].
Розміщуючи кошти в активи банки постійно слідкують за тим щоб частка коштів
залишилась у вигляді обов’язкових та вільних резервів, щоб тривалість вкладень в активи
відповідала тривалості залучення коштів в пасиви. Крім того кредитні операції банків (в
активи) призводить до появи додаткових коштів в пасивах. Все це вимагає від банків
управління активними і пасивними операціями в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом
банківської діяльності.
Отже, до активних операцій банків належать:
• операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і
безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;
• розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;
• касові операції з приймання і видавання готівки;
• кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним,
фізичним особам, банкам;
• інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції,
державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;
• фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;
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– формування статутного капіталу,
– формування резервного фонду,
– формування страхових фондів,
– формування фондів економічного
стимулювання,
– формування інших фондів
спеціального призначення,
– формування і розподіл прибутку

Власні ресурси

Пасивні операції

– мобілізація коштів вкладників
(юридичних та фізичних осіб) на рахунки
до запитання (поточні, бюджетні),
– мобілізація коштів банківкореспондентів на кореспондентські
рахунки, відкриті в даному банку
(рахунки ЛОРО),
– мобілізація коштів вкладників
(юридичних та фізичних осіб) на строкові
депозитні рахунки,
– мобілізація коштів інших банків на
строкові депозитні рахунки

Залучені ресурси

Активні операції
– акумулювання коштів на
кореспондентському рахунку в
НБУ,
– акумулювання коштів у касі,
– розміщення коштів на
кореспондентських рахунках в
інших банках (рахунки НОСТРО),
– розміщення коштів у депозити
в інших банках
– надання кредитів юридичним
особам у національній та іноземній
валюті (у тому числі прострочені
та пролонговані),
– надання кредитів у
національній валюті фізичним
особам (у тому числі прострочені
та пролонговані),
– надання міжбанківських
кредитів у раціональній та
іноземній валюті (у тому числі
прострочені та пролонговані)
Вкладення в державні та
корпоративні цінні папери на
продаж
– вкладення в державні та
корпоративні цінні папери на
інвестиції,
– вкладення в статутні фонди
підприємств та організацій
Вкладення в основні засоби,
–
вкладення в
товарно-матеріальні цінності
вкладення в нематеріальні активи

–
отримання кредитів від
інших комерційних банків,
–
отримання кредитів у НБУ,
–
емісія та розміщення
власних боргових цінних паперів банку

Позичені ресурси

Майно та
Цінні
немате- Інвестиційни папери
ріальні й портфель
на

Кредитний портфель

Грошові кошти

• валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та
міжнародному валютних ринках;
• депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в
НБУ та в інших комерційних банках;
• операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому міжнародному
валютних ринках;
• операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.
Загальну характеристику активних і пасивних операцій комерційних банків наведено
в табл. 1.
Таблиця 1
Активні й пасивні операції комерційного банку

Із даних табл. 1. видно, досить широке коло активних операцій комерційних банків,
що здійснюються за допомогою активів банку.
Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у
межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при проведенні
операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готівкою).
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Кредитні операції здійснюються у формі надання позичок під зобов’язання
позичальників повернути кошти та сплатити проценти у встановлені строки. Це ключовий
вид активних операцій банків, вони забезпечують переважну частину доходів у багатьох
банків.
Позички банків – важливе джерело грошових коштів для бізнесового і споживчого
секторів економіки.
Разом з тим кредитні операції несуть в собі найбільшу загрозу для банків – ризик
неповернення позичок. Тому банки при наданні кредитів повинні вживати заходів щодо
запобігання кредитних ризиків: ретельно перевіряти здатність позичальника повернути
позичку (його кредитоспроможність), вимагати забезпечення позички чи гарантії її
повернення третьою особою (банком, страховою компанією), створювати резервні фонди
тощо.
За користування наданими в позичку коштами банки стягують з позичальників плату
у вигляді процентів, який є важливим джерелом доходів банків.
Хоч банківські кредити – важливий доходний актив, висока їх ризикованість
примушує банки не вкладати всі свої кошти в позички, а знаходити їм більш надійне
застосування. Таким високо доходним та менш ризиковим об’єктом банківських вкладень є
цінні папери.
Як свідчить світова банківська практика, вкладення коштів у цінні папери мають
істотні переваги перед іншими активними операціями, вони зокрема дають банкам
можливість:
•
забезпечити підвищення доходності, оскільки деякі види цінних паперів мають
значно вищий рівень доходу ніж позички;
•
забезпечити підвищення ліквідності, оскільки деякі цінні папери мають високу
ліквідність і в банківському портфелі цінних паперів виконують роль вторинного резерву;
•
забезпечити диверсифікацію ризиків, оскільки банки можуть тримати в своїх
портфелях багато видів цінних паперів різних емітентів;
•
вивести частину своїх доходів з під оподаткування, оскільки для доходів від
деяких цінних паперів в окремих країнах встановлене пільгове оподаткування.
Крім операцій, традиційних, базових для комерційних банків України, вони
виконують нові, нетрадиційні для них операції та послуги, такі як: лізинг, факторинг,
операції з дорогоцінними металами, гарантійні, посередницькі, консультаційні та
інформаційні послуги.
Гарантійні послуги надаються у вигляді обіцянки банку своєму клієнту здійснити в
майбутньому будь-які дії на його прохання. Такі обіцянки можуть бути спрямовані на
виконання клієнтом своїх зобов’язань по торгових угодах (виставити акредитив, акцептувати
вексель тощо) і по фінансових угодах (дати гарантію по банківський позичці, тощо).
При здійсненні посередницьких послуг, як посередники банки можуть виступати в
багатьох видах операцій на грошовому ринку: в операціях з цінними паперами, у валютних
операціях, в кредитних операціях, в розрахункових операціях тощо. На вторинному ринку
банки можуть виступати як звичайні брокери по купівлі-продажу цінних паперів. Звичайні
брокерські послуги банки широко надають суб’єктам валютного ринку, купуючи та
продаючи валюту за їх дорученням. Посередницькі послуги в кредитних операціях банки
можуть надавати у випадках, коли самостійно не можуть надати клієнту позичку і змушені
залучати до задоволення його прохання інші банки.
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Надаючи трастові (довірчі) послуги банки, як довірені особи своїх клієнтів можуть
надавати широке коло послуг – по управлінню майном, по зберіганню цінностей, з продажу
й купівлі майна, цінних паперів тощо; по стягненню доходів від цінних паперів та інших
цінностей і майна.
Висновки. Всі банківські операції можна поділити на активні та пасивні операції.
Активні операції є основним джерелом доходів банку. Для комерційних банків України
традиційними є депозитні операції, розрахунково-касові та кредитні операції. Але необхідно
враховувати, що невід’ємною та все вагомішою частиною операцій сучасних банків стають
нетрадиційні операції такі як: лізинг, факторинг, операції з дорогоцінними металами,
гарантійні, посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.
Список використаних джерел
1. Про банки і банківську діяльність: закон України № 2121-ІІІ редакція від
03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
2. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрейків Т.Я. Кредит і банківська справа.
URL: https://pidru4niki.com/14350120/bankivska_sprava/kredit_i_ bankivska_sprava
3. Мороз А.М. Банківські операції. URL: http://studentam.kiev.ua/content/view/615/72/
4. Омельченко О.В., Давиденко Г.В. Аналіз фінансових показників діяльності банку,
що передують його ліквідації. Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник
матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016. Т.1. 2016. С. 395-398.
5. Омельченко О.В. Проблемы оценки эффективности деятельности финансовых
компаний. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука:
сборник научных статей. Минск. 2017. С. 85-87
6. Швед В.В. Банківське регулювання. Сутність та значення. Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. №5(11). 2015. С. 124-127

Познаховський В.А., кандидат економічних наук, доцент,
Рівненський інститут університет «Україна»
Євчук Н.В., магістр,
Рівненський інститут університет «Україна»
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY AND COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISE
Анотація. У статті окреслені основні завдання та складності оцінювання фінансової
стійкості та конкурентоспроможності підприємств, охарактеризовані існуючі методи її
оцінки і запропонована методика визначення конкурентоспроможності підприємства на
основі системи показників.
Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, методи оцінки, система
показників, внутрішнє та зовнішнє середовище.
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Abstract. The article outlines the main tasks and complexities of assessing the financial
stability and competitiveness of enterprises, describes the existing methods of its evaluation and
proposes a method for determining the competitiveness of the enterprise on the basis of a system of
indicators.
Key words: enterprise, competitiveness, evaluation methods, system of indicators, internal
and external environment.
Постановка проблеми. Забезпечення фінансової стійкості, конкурентоспроможності
та мінімізація негативного впливу різноманітних факторів на сьогоднішній день є важливою
і вкрай необхідною умовою ефективного функціонування підприємства. Саме тому
актуальним є питання дослідження факторів, що впливають на конкурентоспроможність та
фінансову стійкість суб’єктів господарювання з метою подальшої розробки заходів щодо
покращення фінансового стану підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню теоретичних та методичних
проблем оцінки конкурентоспроможності та фінансової стійкості присвячені праці таких
відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, як А.Ю. Юданов, І. Ансофф, М. Портер, Ж.Ж. Ламбен, Г.Л. Азоєв, В.Г. Герасимчук, Р.А. Фатхутдінов, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова,
Л.Є. Довгань, З.Є. Шершньова та ін. Проте досі немає єдиного усталеного визначення
поняття конкурентоспроможності, практично не розроблена загальноприйнята методика її
оцінювання, потребують уточнення підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств
різних галузей економіки, що мають свої особливості.
Необхідно зазначити, що єдиного загальноприйнятого в економічній науці визначення
конкурентоспроможності не існує. Так, Р.А. Фатхутдінов визначає її як властивість об’єктів,
що характеризує ступінь задоволення конкретної потреби, порівняно з найкращими
аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку [1, с. 151]. В.Д. Нємцов під
конкурентоспроможністю розуміє комплексну порівняльну характеристику підприємства,
яка відображає ступінь переваги сукупності оціночних показників його діяльності, що
визначають успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок часу, відносно
сукупності показників конкурентів [2, с.45].
Проте конкурентоспроможність є комплексною категорією, що формується під
впливом цілої низки факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які діють у
взаємозв’язку і взаємозалежності.
Фінансова стійкість виступає однією з головних чинників стабільної та прибуткової
діяльності підприємства. Позитивні значення показників, які характеризують фінансову
стійкість є основою для прибуткової діяльності підприємств та підвищення їх
конкурентоспроможності.
У процесі аналізу економічної літератури було виявлено наявність різноманітних
підходів щодо тлумачення поняття фінансової стійкості підприємства. Зокрема,
В.О. Подольська вважає, що фінансова стійкість підприємства – можливість підприємства
відповідати за своїми зобов’язаннями і збільшувати власний фінансовий потенціал, результат
його теперішнього, інвестиційного, фінансового розвитку [1, c. 148].
На думку вітчизняного вченого Ю.С. Цал-Цалко, фінансова стійкість підприємства є
станом активів підприємства, що здатний гарантувати достатній і бажаний рівень
платоспроможності [6, c. 236].
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Вчена Л.А. Лахтіонова вважає, що фінансова стійкість передбачає можливість
підприємства вільно маневрувати грошовими коштами, ефективно їх використовувати та
забезпечувати безперервний процес виробничо-господарської діяльності [3, c. 482].
Проаналізувавши різноманітні підходи до визначення сутності фінансової стійкості,
ми пропонуємо власне трактування даного поняття, а саме: під фінансовою стійкістю
підприємства слід розуміти такий фінансовий стан підприємства, при якому воно здатне
забезпечити власний достатній рівень конкурентоспроможності на довгостроковий період і
який забезпечує його економічну незалежність від позикових джерел фінансування.
Метою статті є визначення та аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість
та конкурентоспроможність суб’єкта господарювання в сучасних умовах економічного
розвитку. У процесі написання статті використовувалися такі методи дослідження:
порівняння, спостереження, узагальнення, формалізації та ранжування.
Виклад основного матеріалу. В економічній літературі серед різноманітних авторів не
виокремлено загальної та стандартної класифікації факторів, які здатні значно впливати на
фінансову стійкість підприємства. Фактори впливу на фінансову стійкість класифікують за
різними ознаками які представлені в табл. 1.
Таблиця 1
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Ознака класифікації чинників
За місцем виникнення

Види чинників
внутрішні
зовнішні
За масштабом впливу
одноосібні
багатоосібні
За структурою
прості
складні
За можливістю прогнозування прогнозовані
умовно прогнозовані
За важливістю результату
основні
другорядні
За ступенем впливу на негативні
діяльність підприємства
позитивні
За часом
короткочасні
періодичні
постійні
За ймовірністю реалізації
високі
середні
малі

На нашу думку, класифікація факторів впливу на фінансову стійкість за місцем
виникнення є загальною та може бути запропонована до використання будь-якому
підприємству, незалежно від специфіки діяльності.
Оцінюючи конкурентоспроможність підприємства з урахуванням впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища слід враховувати, що вони можуть здійснювати як
позитивний, так і негативний вплив.
З метою аналізу впливу факторів на фінансову стійкість підприємства необхідно
основні фактори впливу згрупувати на елементи внутрішнього та зовнішнього середовища
функціонування підприємства (табл.2).
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На основі аналізу наукової літератури всі існуючі методи визначення і оцінки
конкурентоздатності підприємства можуть бути об’єднані у відповідні групи. Для наочності
у табл. 3 представимо характеристику основних методів комплексного аналізу (оцінки)
фінансової стійкості підприємства.
Таблиця 2
Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства
Елементи
Виробничі
можливості
Система обліку

Характеристика
Елементи внутрішнього середовища
Виробничий потенціал

Облікова політика на підприємстві; облік запасів, незавершеного виробництва,
готової продукції тощо.
Маркетингові
Рівень врахування і задоволення потреб та можливостей споживачів; вихід на
дослідження
вільні ніші ринку
Система
Терміновість і надійність поставок; можливість швидкої переорієнтації на інші
постачання
види сировини
Логістика і збут Наявність власних каналів розподілу, мережі фірмових магазинів, рівень збутових
витрат
Фінансові
Вільні ресурси підприємства і співвідношення між власними і запозиченими
можливості
коштами; доступ до фінансових ресурсів
Інформаційні
Наявність баз даних, можливість їх постійного оновлення
ресурси
Місце
Наявність розвинутої інфраструктури; відстань до постачальників і споживачів
знаходження
Організаційна
Здатність швидкої передачі управлінського рішення до виконавця і можливості
структура
контролю за виконавцем
Елементи зовнішнього середовища
Державна
Ступінь участі країни у світових інтеграційних процесах; напрямки зовнішньої
політика
політики, стан і напрямок реформ; пріоритети розвитку країни; стабільність
обраного курсу
Соціальні умови Структура робочої сили; рівень підготовки фахівців; ціна робочої сили;
співвідношення між категоріями працівників; рівень зайнятості; культурний
рівень розвитку суспільства
Економічні
Середній рівень заробітної плати; податки і пільги; інфляція; інвестиційний
умови
потенціал країни; рівень розвитку галузей
ПриродноРівень забезпечення економіки власними природними ресурсами; рівень
ресурсний
негативного екологічного навантаження; стан ресурсів
потенціал
Правове
Гармонійність законодавчої бази, спрямування на розвиток; дієвість нормативних
середовище
актів
Монополізація Загальний рівень концентрації продавців; антимонопольне регулювання;
економіки
вертикальна інтеграція
Товарні ринки
Структура та ємність товарних ринків; вибагливість покупців; стандартизація
товарів; стійкість позицій лідерів
Ринкова
Стан банківського і страхового обслуговування; розгалуженість, насиченість
інфраструктура транспорту; розвиток посередницьких організацій
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика основних методів кількісної оцінки фінансової стійкості
підприємства
Методи
Умови
Переваги
Недоліки
Доцільність
кількісної
застосування
застосування
оцінки
1.Статистичний Достатня кількість
Простота
Необхідність
Висока (відіграє
метод
інформації про
розрахунків,
великої кількості
першочергову роль
ризикові ситуації та їх можливість
достовірних даних, в оцінці ризику,
фінансові наслідки, одержання
не аналізуються
оскільки, як
відомі дані про
найбільш повної та джерела
правило, існує
минулі періоди
достовірної
походження ризику, значний обсяг
господарювання
інформація про
неврахування
статистичної
рівень ризиків
фактору часу
інформації)
2.Експертний
Наявність
Простота
Суб’єктивність
Висока (враховує
метод
досвідчених та
розрахунків,
здобутих
досвід,
кваліфікованих
можливість оцінки результатів
професійність
експертів, збирання і ризиків, що не
(відсутність гарантій обраних експертів
обробка інформації піддаються аналізу достовірності
та є відносно
про підприємство і
іншими методами отримання
дешевим та
про фактори, що
незалежної
швидким способом
зумовлюють
експертної оцінки) оцінки ризику)
визначений рівень
ризику, дефіцит
інформації або
нестача часу на її збір
та обробку
3.Аналітичний Наявність об’єктивної Можливість
Складність
Відносно висока
метод
і точної інформації
проведення
розрахунків,
(дозволяє більш
про фінансовий стан пофакторного
недостатньо
глибоко,
підприємства та
аналізу параметрів, розроблений для
професійно підійти
ефективність
які впливають на підприємницької
до проблеми і
використання усіх
ризик і пошук
діяльності
оцінити її, проте
його ресурсів, про
шляхів зниження
може бути
усіх учасників
їх впливу
тривалою і
ринку
дорогою)
4.Метод
Наявність звітності Простота
Не враховується
Відносно висока
доцільності
підприємства
розрахунків,
вплив окремих
(оцінюється
витрат
пошук ризиків
ризиків і фактор
ефективність
через
часу
інвестування у
співставлення
певний проект чи
витрат
угоду)
5. Метод аналогій Наявність аналогів іМожливість
Необхідність повної Відносно висока
незмінність
умоввикористання
та достовірної
(головний аналог –
господарювання
попереднього
інформації, не
тенденції, які мали
досвіду
враховується
місце в минулому і
фактор часу
прогнозуються у
майбутньому)

Вищеперераховані методи потребують для аналізу інформацію із внутрішніх
бухгалтерських документів (оборотна відомість і головна книга), які є найбільш повними,
але, на жаль, важкодоступними джерелами інформації як для зовнішніх експертів, так і для
інвесторів.
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Показник конкурентоспроможності підприємства повинен відображати не тільки
поточний стан підприємства, але і тенденції розвитку, бути стійким до змін кон’юнктури
ринку, а також придатним для практичного застосування. Тому об’єктивну оцінку
конкурентоспроможності підприємства запропоновано здійснювати за допомогою методів
комплексної оцінки, яка включає визначення групового та одиничних показників
конкурентоспроможності підприємства.
У світлі вищесказаного, уточнена і розроблена система показників оцінки
конкурентоспроможності підприємства (табл. 4).
Таблиця 4
Показники конкурентоспроможності підприємства
Груповий показник
1. Ефективність виробничої
діяльності (Еф)
Еф = И + Ф + Рт + П

Одиничний показник конкурентоздатності
Витрати виробництва на одиницю продукції (И)
Фондовіддача (Ф)
Рентабельність продукції (Рт)
Продуктивність праці (П)
2. Фінансове становище
Коефіцієнт автономії (Ка)
підприємства (Фп)
Коефіцієнт платоспроможності (Кп)
Фп = Ка + Кп + Кал + Ко
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)
Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Ко)
Рентабельність продаж (Рп)
3. Ефективність організації збуту
(Езб)
Коефіцієнт оборотності готової продукції (Когп)
Езб = Рп + Когп + Кзм + Кр
Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (Кзм)
Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання
збуту (Кр)
4. Показник
Якість продукції (Кп)
конкурентоспроможності
Ціна продукції (Ц)
продукції (КСп):
Умови платежу (Уп)
КСп = Кп + Ц + Уп + Сп+ Уо
Термін постачання (Сп)
Рівень гарантійного і сервісного обслуговування на всіх
етапах життєвого циклу транспортного товару (Уо)
Конкурентоздатність підприємства (Кпр): Кпр. = Еф + Фп + Езб + КСп

У першу групу входять показники, що характеризують ефективність управління
виробничим процесом: економне використання ресурсів, раціональна експлуатація
виробничого обладнання та устаткування, вдосконалення технології виготовлення продукції,
організація праці на виробництві. В другу групу показників входять показники, що
відображають ефективність управління оборотними активами: незалежність підприємства
від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства виконувати свої поточні
зобов’язання, можливість стабільного розвитку підприємства в майбутньому. У третю групу
включені показники, що визначають ефективність управління збутом і просуванням
продукції на ринку засобами реклами та стимулювання. В четверту групу – показники
конкурентоспроможності продукції: якість товару, умови платежу, ціна, термін поставки,
рівень гарантійного та сервісного обслуговування.
У зв’язку з тим, що кожний з цих показників мають різну ступінь важливості, для
розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства визначають вагові
коефіцієнти всіх показників.
Висновки. Таким чином, оцінка фінансової стійкості та конкурентоспроможності
підприємства являє собою складне та багатогранне завдання, яке полягає в інтерпретації та
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оцінці комплексу показників, що характеризують різні сторони діяльності підприємства і
формують його конкурентоспроможність. Основними завданнями оцінки фінансової
стійкості та
конкурентоспроможності є: визначення стану конкурентоспроможності
підприємства на момент діагностики; виявлення тенденцій і закономірностей у підвищенні
(зниженні) конкурентоспроможності підприємства за досліджуваний період; визначення
факторів, котрі негативно впливають на конкурентоспроможність підприємства; пошук
резервів підвищення конкурентоспроможності. Залежно від поставленої задачі оцінка
конкурентоспроможності може мати різний ступінь деталізації і глибину дослідження, однак
повинна проводитися в усіх напрямах.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОТ ВЭД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС
TAX REVENUES FROM FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF
BELARUS WITHIN THE EAEU
Аннотация. Предметом исследования является формирование налоговых доходов от
ВЭД Республики Беларусь. В статье использовались статистические и аналитические методы
исследования, а также графический метод. За исследуемый период произошли значительные
изменения в формировании налоговых доходов от ВЭД в Республике Беларусь,
преобладающими стали вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов.
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Республика Беларусь, ЕАЭС.
Abstract. The subject of the research is tax revenues from foreign economic activity of the
Republic of Belarus. Statistical and analytical methods and graphical method are used in the paper.
There were significant changes in the tax revenues from foreign economic activity in the Republic
of Belarus during the study period. The export customs duties on the petroleum products became
predominant.
Keywords: tax revenues, foreign economic activity, import duties, export duties, Republic
of Belarus, EAEU.
Постановка проблемы. Внешняя торговля для любого государства играет важную
роль в экономическом развитии [16, с. 48], поскольку во многом от эффективности внешней
торговли зависит сбалансированность государственного бюджета [11; 12] и обеспечение
экономической и социальной безопасности [6; 7; 9]. На современном этапе внешняя торговля
Беларуси и ее государственное регулирование развивается в интеграционной среде ЕАЭС
[17, с. 165], которая отличается чувствительностью к изменениям в мировой экономике и
геополитике [13; 15]. Поэтому актуальной задачей является поиск возможностей адаптации к
этим вызовам.
Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли оказывает значительное
влияние на состояние государственных финансов стран-участниц ЕАЭС. Это связано с тем,
что налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (ВЭД) участвуют в
формировании доходной части государственных бюджетов [4;8]. В таблице 1 приведен
удельный вес налоговых доходов от ВЭД в доходах государственных бюджетов странчленов ЕАЭС за 2013-2018 гг.
Таблица 1
Доля налоговых доходов от ВЭД в доходах республиканских бюджетов стран ЕАЭС, %
Страна

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Российская Федерация

2013
4,32
22,00
16,99
13,33
38,49

2014
4,23
14,40
17,84
13,11
37,69

2015
5,27
23,40
14,34
8,53
24,13

2016
4,73
19,30
12,42
11,92
19,36

2017
5,87
17,90
12,35
12,26
17,25

Источник: собственная разработка на основе данных [1; 5; 14]

2018
6,00
22,60
16,00
13,50
19,10

За анализируемый период времени в Армении доля налоговых доходов от ВЭД была
минимальной среди стран-участниц ЕАЭС и в среднем составляла 5,07 % доходов
республиканского бюджета. Доля налоговых доходов в среднем в Казахстане составляла
14,99 %, в Кыргызстане 12,11 %, в Российской Федерации 26,0 %. При этом, если удельный
вес налоговых доходов существенно не изменился в Армении, Казахстане и Кыргызстане в
2013-2018 гг., то в России доля снизилась на 19,39 % и составила 19,10 %. Среди государствучастников ЕАЭС наибольшая доля налоговых доходов от ВЭД в составе доходов
государственного бюджета в 2018 году приходится на Беларусь (22,60 %).
Налоговые доходы от ВЭД
традиционно значимый источник пополнения
государственного бюджета Республики Беларусь. За 2012-2018 гг. величина этих
поступлений в валовом выражении значительно возросла (табл. 2). При этом положительная
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динамика наблюдалась в 2012, 2015, 2017 и 2018 гг. В эти же периоды наблюдалось
положительное сальдо по международной торговле товарами и услугами. Наибольшее
падение наблюдалось в 2014 г., что связано со сложностями, как в экономике Беларуси, так и
в экономике торговых партнеров Беларуси.
Таблица 2

Роль налоговых доходов Республики Беларусь от ВЭД
Показатели
Налоговые доходы от ВЭД,
всего, млн. руб.
Удельный вес в структуре
доходов республиканского
бюджета, %
Темп роста, %
% ВВП
Сальдо товаров и услуг, млн.
долл. США

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2547,5

2332,8

1841,5

3918,6

3431,8

3546,6

5501,5

19,87

22,05

14,36

23,43

19,32

17,94

22,56

168,19
4,80

91,57
3,60
2300,60

78,94
2,40

212,80
4,50

87,60
3,60

103,30
3,40

155,10
4,50

-444,10

132,40

-8,80

100,10

931,80

2863,20

Источник: собственная разработка на основе данных [1; 2]

В структуре доходов республиканского бюджета Республики Беларусь в 2012-2018 гг.
налоговые доходы от ВЭД составили 19,93 %.
Наименьшая доля 14,40 % наблюдалась в 2014 г., наибольшая 23,4 % в 2015 г. В 2018
г. доля налоговых доходов от ВЭД увеличилась на 4,70 % по сравнению с 2017 г. и составила
22,6 %. В формировании ВВП доходы от ВЭД в среднем составили 3,83 % в анализируемом
периоде. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. доля налоговых доходов от ВЭД в ВВП
увеличилась на 1,10 % и составила 4,50 %.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую базу исследования
внешнеторговой деятельности в условиях ЕАЭС составили труды авторов, посвященные
вопросам экономической интеграции и таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС,
развития внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС [3; 10]. В последнее
десятилетие достаточно большое количество научных работ посвящено общим вопросам
интеграционных отношений государств-членов в рамках ЕАЭС [10; 17].
Всплеск интереса к вопросам развития ЕАЭС связан с научной дискуссией о
Таможенном кодексе ЕАЭС и применении инструментов таможенно-тарифного
регулирования в рамках ЕАЭС.
Формулирование целей. Цель статьи – проанализировать динамику и структуру
налоговых доходов от ВЭД в Республике Беларусь за 2012-2018 годы и сделать вывод о
произошедших изменениях в условиях функционирования ЕАЭС.
Изложение основного материала исследования. Установление ставок вывозных
таможенных пошлин отнесено к уровню национального законодательства государств-членов
ЕАЭС, а порядок их исчисления и уплаты регулируется Таможенным Кодексом ЕАЭС. Так,
в Республике Беларусь действует ряд вывозных таможенных пошлин в отношении товаров,
вывозимых с ее территории за пределы таможенной территории государств-членов ЕАЭС:
калийные удобрения, семена рапса, лесоматериалы, необработанные шкуры, дубленая кожа,
нефть и нефтепродукты.
Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС уплачиваются импортерами товаров по
внешнему контуру ЕАЭС на единый счет казначейства, открытый в национальном
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(центральном) банке того государства, в котором они подлежат уплате в соответствии с
таможенным законодательством ЕАЭС. Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС
уплачиваются и распределяются в бюджеты государств-членов по следующим нормативам:
Республика Армения – 1,11 %; Республика Беларусь – 4,56 %; Республика Казахстан – 7,11
%; Кыргызская Республика – 1,9 %; Российская Федерация – 85,32 %. Структура налоговых
доходов Республики Беларусь от ВЭД представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура налоговых доходов от ВЭД в Республике Беларусь
Источник: собственная разработка на основе данных [1].
За 2012-2018 гг. структура претерпела изменения. С 2012 по 2014 г. больше половины
доходов приходилось на ввозные таможенные пошлины. Однако, с 2015 г. произошло
существенное смещение в сторону вывозных таможенных пошлин, на долю которых
приходится в среднем 70 %. Кроме того, наблюдается увеличение доли других налогов на
международную торговлю и операции с 1,58 % (2015 г.) до 5,85 % (2018 г.).
В 2013 году произошло уменьшение доли налогов от ВЭД в результате снижения
темпов роста ввозных таможенных пошлин, в 2014 году – за счет отмены вывозных
таможенных пошлин на калийные удобрения. В 2015 году поступления доходов от ВЭД
увеличились за счет зачисления в республиканский бюджет вывозных таможенных пошлин
от экспорта нефтепродуктов и возобновления взимания вывозной таможенной пошлины на
калийные удобрения.
С 2016 г. вывозные таможенные пошлины имеют положительную динамику (таблица
3). Однако в валовом выражении после существенных падений в 2014-2015 гг. пока удалось
выйти лишь на уровень 2014 г. Вывозные таможенные пошлины увеличились на 142,6 млн.
руб. (на 12,63 %) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
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Таблица 3

Элементы налоговых доходов от ВЭД Республики Беларусь
Показатели
Ввозные таможенные
пошлины, млн. руб.
Темп роста, %
Вывозные таможенные
пошлины, млн. руб.
Темпы роста, %
Другие налоги на
международную торговлю и
операции, млн. руб.
Темпы роста, %
Налоговые доходы от ВЭД,
всего, млн. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1332,2

1378,3

1155,7

864,4

958,9

1129,0

1271,6

163,04

103,46

83,85

74,80

110,90

117,70

112,60

1098,9

952,4

684,1

2992,4

2408,4

2233,1

3908,0

154,21

86,67

71,83

437,40

80,50

92,70

175,00

116,4

2,1

1,7

61,8

64,5

184,5

321,9

778,60

1,80

80,95

3635,29

104,37

286,05

174,47

2547,5

2332,8

1841,5

3918,6

3431,8

3546,6

5501,5

Источник: собственная разработка на основе данных [1]
Сумма поступлений вывозных таможенных пошлин существенно увеличилась за
2012-2018 г. Если в 2013-2014 г. наблюдалось их существенное снижение, то в 2015 г. сумма
поступлений увеличилась в 4,4 раза. В 2016-2017 гг. суммы поступлений были немного
ниже, чем в 2015 г, однако уже в 2018 г. темп роста составил 175,0 %. В таблице 4
приводится динамика и структура поступлений вывозных таможенных пошлин за 2014-2018
гг.
Таблица 4
Динамика и структура поступлений вывозных таможенных пошлин в республиканский
бюджет Республики Беларусь
Показатели
Вывозные
таможенные
пошлины, итого
из них:
вывозные
таможенные
пошлины в
отношении нефти
сырой, добытой на
территории
Республики
Беларусь
вывозные
таможенные
пошлины при
экспорте
нефтепродуктов
вывозная
таможенная
пошлина на
калийные
удобрения

2014
млн.
стрруб. ра, %
684,1 100,0

2015
млн.
стрруб. ра, %
2992, 100,0
4

2016
млн.
стрруб. ра, %
2408, 100,0
4

2017
млн.
стрруб. ра, %
2233, 100,0
1

2018
млн.
стрруб. ра, %
3908, 100,0
0

563,2

82,33

296,3

9,90

236,7

9,83

275,1

12,32

421,9

10,80

78,7

11,50

2002,
5

66,92

1102,
3

45,77

1310,
3

58,68

2044,
3

52,31

39,0

5,70

689,0

23,02

1065,
2

44,23

644,6

28,87

1440,
5

36,86

Источник: собственная разработка на основе данных [1]
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С 2015 г. существенно изменилась структура поступлений вывозных таможенных
пошлин по сравнению с 2014 г. Если в 2014 г. более 82 % приходилось на вывозные
таможенные пошлины в отношении нефти сырой, добытой на территории Республике
Беларусь, то с 2015 г. на данный вид пошлин приходилось в среднем 10,71 %. Основным
источником доходов по этой статье стали вывозные таможенные пошлины при экспорте
нефтепродуктов, их доля в среднем составляла 55,92 %. Возросла доля вывозной таможенной
пошлины на калийные удобрения в среднем до 33,24 % за 2015-2018 гг.
В 2019 году налоговые доходы от ВЭД в республиканский бюджет были
запланированы в размере 4357,5 млн. руб., что на 20 % меньше фактически поступивших в
2018 году. При этом на вывозные таможенные пошлины будет приходиться 58,6 % всех
налоговых доходов от ВЭД, а на ввозные таможенные пошлины, поступившие от государствчленов ЕАЭС – 29,5 % (из них 90 % поступит от Российской Федерации).
Выводы. Таким образом, на формирование государственных доходов от ВЭД в
странах-участницах ЕАЭС оказывает влияние внешнеторговая деятельность – как взаимная
торговля внутри ЕАЭС, так и торговля с третьими странами. Наибольшая доля налоговых
доходов от ВЭД в составе доходов государственного бюджета среди стран-участниц ЕАЭС
приходится на Беларусь (4,5 % от ВВП). Если в 2012 году наибольшая доля в структуре
налоговых доходов приходилась на ввозные таможенные пошлины (52 %), то в 2018 году –
на вывозные (71 %).
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ТЕМИРТАУ
WAYS OF SOLVING PROBLEMS OF SMALL BUSINESS SUPPORT AND
PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF TEMIRTAU
Аннотация: в статье выполнен анализ развития малого бизнеса в г. Темиртау.
Авторами выявлены перспективы и основные направления развития малого бизнеса в
регионе. Предложены и обоснованы пути решения проблем поддержки малого бизнеса и
перспективы его дальнейшего развития в г.Темиртау, что будет способствовать улучшению
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экономической ситуации в регионе.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, регион,
государственная поддержка субъектов МСБ, проблемы и перспективы развития малого
бизнеса.
Abstract. the article analyzes the development of small business in Temirtau. The authors
identified the prospects and main directions of small business development in the region. Ways to
solve the problems of small business support and prospects for its further development in Temirtau
are proposed and justified, which will help to improve the economic situation in the region.
Keywords: small and medium-sized businesses, entrepreneurship, region, state support for
SMEs, problems and prospects of small business development.
Постановка проблемы. Результаты анализа опыта развитых стран доказывают, что
малый бизнес может стать реальным фактором не только стабилизации, но и повышения
роста экономики страны. Малое предпринимательство помогает поддержать на должном
уровне конкуренцию, гибкую перестройку производства, способствует ускорению
инновационных процессов, формированию социальной направленности рыночных
отношений и росту занятости. Поэтому научный анализ экономических проблем малого
бизнеса в Казахстане имеет особую значимость в условиях реформирования экономики,
характеризующейся, в первую очередь структурной перестройкой хозяйства,
необходимостью перестройки воспроизводственных процессов и обеспечения в перспективе
устойчивого экономического развития.
Анализ последних исследований и публикаций. В современной литературе
предпринимательство рассматривается как процесс создания нового бизнеса,
удовлетворяющий определенные потребности в продуктах или услугах на базе
использования имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Толковый словарь английского языка разъясняет его следующим образом»:
«entrepreneur – человек, который организует производственное или коммерческое дело или
управляет им, особенно, при наличии риска» [1]. Английский язык, в свою очередь,
заимствовал термин entrepreneur в XVIII в. из французского языка, где первоначально он
означал «посредник».
По мнению Берта Хозелица, «типичным предпринимателем в средние века было
духовное лицо, которое осуществляло большой объем архитектурных работ, возведение
замков, строительство фортификационных сооружений, общественных зданий, монастырей,
кафедральных соборов» [2]. Впервые экономическое определение слова «предприниматель»
появилось во Всеобщем словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 г., где под ним
понимался человек, берущий «на себя обязательство по производству или строительству
объекта» [3]. По мнению А.В Бусыгина, предпринимательство рассматривается, как умение
организовать собственный бизнес и достаточно успешно осуществлять функции, связанные с
ведением собственного дела [4].
Гражданский Кодекс РК комплексно определяет сущность предпринимательской
деятельности: это – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке [5].
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В соответствии с международной практикой в Законе Республики Казахстан «О
частном предпринимательстве» дана формулировка индивидуального предпринимательства:
«Это инициативная деятельность граждан, направленная на получение дохода путем
реализации товаров, работ и услуг, основанная на собственности самих граждан и
осуществляемая без образования юридического лица от имени граждан за их риск и под их
имущественную ответственность» [6].
Формирование целей статьи. Основная цель исследования – изучить и
проанализировать основные показатели состояния малого бизнеса в г.Темиртау
Карагандинской области, выявить перспективы и основные направления развития малого
бизнеса в регионе, а также формы государственной поддержки малого предпринимательства.
Изложение основного материала. Улучшение экономической ситуации в регионе во
многом зависит от решения проблем, препятствующих развитию предпринимательства. Для
выявления проблем развития МСП в г. Темиртау, был выполнен SWOT-анализ достижения
роста торговли (табл. 1).
Актуальные проблемы развития торговли:
• неразвитость транспортной и торговой инфраструктуры (отсутствие складов,
отвечающих современным требованиям, многоступенчатость оптового звена, слабые
хозяйственные связи между производителями и организациями торговли);
• нехватка, недостаточный уровень квалификации, текучесть кадров в сфере
торговли и общественного питания;

Внешняя среда

Внутренняя среда

SWOT-анализ достижения роста торговли
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) ежегодный рост розничного
товарооборота;
2) постоянный рост торговых объектов, в
том числе за счет применения мер
государственной поддержки;
3) насыщенность ассортимента
реализуемой на рынке продукции;
4) значительный предпринимательский
потенциал и условия для его дальнейшего
развития.
Возможности:
1) рост
конкуренции,
повышение
конкурентоспособности торговых сетей;
2) доступ к финансированию через
государственные программы поддержки;
3) развитие современной инфраструктуры
торговли и общественного питания;
4) увеличения
количества
площадей
современных торговых форматов и их
доли в общем обороте розничной
торговли;
внутренняя потребительская активность.
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Таблица 1

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) отсутствие развитой складской и торговологистической инфраструктуры;
2) недостаток квалифицированных работников
сферы торговли и общественного питания;
3) недостаточность собственных финансовых и
материальных ресурсов у местных
предпринимателей (в сравнении с
возможностями областных центров) для
инвестирования в строительство и
реконструкцию объектов потребительского
рынка.
Угрозы:
1) вытеснение
современными
торговыми
форматами предприятий малого бизнеса;
2) недобросовестная конкуренция, нарушение
прав потребителей;
3) слабая
система
профессиональнотехнического образования, в том числе, по
торговым специальностям и специальностям в
сфере общественного питания;
4) замедление экономического роста в мире и
рост геополитической нестабильности.
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Внешняя
Внутренняя среда
среда

• несовершенство законодательства в сфере торговли, законодательство РК не
отражает совершенных реалий для отрасли торговли, что создает неблагоприятные условия,
которые не позволяют развивать эффективные и современные форматы торговли,
законодательно не существует понятия современных торговых форматов.
SWOT-анализ достижения роста сферы услуг приведен в табл. 2.
Таблица 2
SWOT-анализ достижения роста сферы услуг
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) высокая предпринимательская
активность.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) значительное
снижение
услуг
по
созданию программ и телерадиовещанию,
услуг оказываемых в области архитектуры,
инженерных
изысканий,
технических
испытаний и анализа; а также услуги по
ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров.
Угрозы:
1) отток квалификационных кадров.

Возможности:
1) единая Программа «Дорожная
карта бизнеса 2020».

Актуальные проблемы развития сферы услуг:
• наблюдаются проблемы низкой производительности труда, качества, доступности
и стоимости услуг.
Перспективы развития малого и среднего бизнеса, торговля в г.Темиртау приведены в
табл. 3.
Предлагаются следующие пути решения данных проблем:
• оказание содействия предприятиям города в получении государственной
поддержки в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020», проведения тренинг-обучения для начинающих предпринимателей в рамках
реализации проекта «Бизнес-Советник» для обучения населения вопросам разработки и
реализации бизнес-идей, процедур регистрации бизнеса в государственных органах,
правовым основам предпринимательства, налогообложение, кредитование и составление
бизнес-планов;
Таблица 3
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства. Создание благоприятных условий для развития внутренней торговли
№ Целевые индикаторы

1

2

Доля действующих
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
общем объеме
зарегистрированных, %
Индекс физического
объема розничного
товарооборота, %

Источн
ик

2014г.
(факт)

2015г.
(факт)

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018

2019

2020

ОСД

91,8

86,4

84,4

79,3

88,6

89,7

90,9

ОСД

106,8

100

99,3

105,8

101,5

102

103
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3

Открытие новых
объектов торговли
всего, ед.
- в том числе площадью
не менее 2000 кв. м., ед.

Отчет
ОП и
СХ

-

6

6

5

5

5

5

-

-

1

-

-

-

• содействие в продвижении бизнес-проектов по производству продуктов питания в
рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;
• издание методических пособий и буклетов для предпринимателей по актуальным
вопросам;
• заключение меморандумов с оптовыми поставщиками по насыщению внутреннего
рынка плодоовощной продукцией;
• открытие крупных оптово-розничных сетей торговых домов;
• проведение паспортизации всех функционирующих торговых рынков в городе;
• мониторинг состояния торговых рынков на соответствие действующим
требованиям с целью выявления причин и факторов, препятствующих их модернизации;
• внесение предложений по разработке требования классификации рынков с учетом
поэтапной их модернизации;
• проведение ярмарок с целью стимулирования прямых продаж социально-значимых
товаров населению.
С целью изучения проблем развития туризма в г. Темиртау был разработан SWOTанализ развития туризма, приведенный в таблице 4.
Актуальные проблемы развития туризма:
• недостаточное развитие инфраструктуры туризма, в т.ч. низкое качество дорог,
ведущих к отдаленным, труднодоступным объектам;
• дефицит квалифицированного обслуживающего (гиды-переводчики, экскурсоводы
и обслуживающий персонал);
• высокая стоимость, низкое качество туристского продукта и сервисных услуг на
туристских объектах;
• слабая узнаваемость и конкурентоспособность туристского продукта города.
Перспективы развития туризма в г.Темиртау приведены в табл. 5.
Пути решения проблем развития туризма:
• строительство 2 гостиничных комплексов:
1. административно-гостиничный комплекс с рестораном (угол ул. Димитрова и
ул. Герцена). Начало строительства данного объекта III квартал 2020 года. Комплекс
предусматривает гостиницу, административное здание, ресторан, фитнес-центр, 150 рабочих
мест, вместимость гостиницы 65 койко-мест, ресторана 100 посадочных мест;
2. строительство гостиницы на пересечении ул. Амангельды и пр. Металлургов.
Планируемое создание 15 рабочих мест, начало строительства – 2020 год [7].
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Таблица 4

SWOT – анализ развития туризма

Внешняя
среда

Внутренняя среда

Положительное влияние
Сильные стороны:
1) наличие
и
разнообразие
уникальных культурно-досуговых и
туристских
объектов
характеризующих город.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) дефицит квалифицированного
обслуживающего персонала (гидыпереводчики, экскурсоводы и обслуживающий
персонал);
2) резко континентальный климат, больше
времени в году преобладает низкая
температура воздуха, в этой связи для
некоторых видов туризма сезон достаточно
короткий.
Возможности:
Угрозы:
1) единая Программа «Дорожная 1) мировой финансовый кризис как следствие
снижение туристических потоков;
карта бизнеса 2020»;
2) налаживание межрегиональных 2) увеличение спроса туристов на выездной
туризм.
связей.

Участие и развитие малого и среднего предпринимательства в непрофильных активах
крупных предприятий города Темиртау на современном этапе развития экономики города
является актуальной и экономически целесообразной, так как в этом заключается
дальнейшее развитие взаимоотношение малых и средних предприятий, сотрудничающих с
крупными предприятиями. В связи с этим одним из форм организации бизнеса в
современной экономике стал аутсорсинг.
Таблица 5
Популярность регионального туристского продукта
№
п/п

1

Целевые
индикаторы
Увеличение
количества
обслуженных
посетителей
местами
размещения по
внутреннему
туризму
(резиденты) в
сравнении с
предыдущим
годом, %

Источник

2015г.
(факт)

2016

2017

2018

2019

2020

ОСД

-6,8

-4,4

33,9

1,1

1,4

1,6
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2

3

4

Увеличение
количества
обслуженных
посетителей
местами
размещения по
въездному
туризму
(нерезиденты) в
сравнении с
предыдущим
годом, %
Увеличение
количества
предоставленных
койко-суток в
сравнении с
предыдущим
годом, %
Объем услуг,
оказанный
местами
размещения, тыс.
тенге

ОСД

-19,7

13,8

21,9

1,2

1,3

1,8

ОСД

-21,6

-29,2

9,2

1

1,5

1,8

ОСД

330
861,4

259 919,8 292 998,9

338
787,1

341 537,1 344 262,9

В условиях усиления конкуренции компаниям приходится активнее работать над
снижением себестоимости товаров и услуг. В Казахстане для многих предпринимателей
аутсорсинг пока является новым словом, и они очень настороженно относятся к данной
услуге.
К примеру, в Европе на аутсорсинг бухгалтерию передают 86 % компаний малого и
среднего бизнеса; в США – 92 %; в Израиле – 96 % [8].
Аутсорсинг бухгалтерского учета гарантирует порядок в бухгалтерии и документах;
экономию на заработной плате, налогах и рабочих местах; концентрацию внимания на
развитии бизнеса; своевременную помощь и консультации специалистов в бухгалтерских и
финансовых вопросах; упрощение взаимодействия с работниками.
Выводы. Проведенный анализ развития малого и среднего бизнеса в г.Темиртау
Карагандинской области выявил, что основными видами предпринимательской деятельности
в данном регионе являются внутренняя торговля, сфера услуг и развитие туризма. SWOTанализ данных видов деятельности показал основные проблемы данных видов МСБ. В статье
предлагаются пути устранения данных проблем. Кроме этого определено, что одним из форм
организации бизнеса в современной экономике стал аутсорсинг.
В конечном итоге это позволит повысить эффективность развития МСБ в данном
регионе
за
счет
оптимизации
системы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности и снижения издержек преодоления административных
барьеров субъектами предпринимательства.
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1. Толковый словарь английского языка Oxford = Oxford Concise School Dictionary:
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Анотація. У статті висвітлено сутність економічної ефективності діяльності
підприємства. Визначено
призначення формування та основних критеріїв системи
показників оцінки ефективності діяльності. Розглянуто систему та групи показників оцінки
економічної ефективності діяльності сучасного підприємства.
Ключові слова: ефективність, результативність, економічна ефективність,
ефективність діяльності, система показників, результати, витрати, прибуток, рентабельність.
Abstract. The article reflects the essence of economic efficiency of activity of the enterprise
is investigated. The purpose of formation and the main criteria of the system of indicators for
assessing the effectiveness of activities are determined. The system and groups of indicators for
assessing the economic efficiency of a modern enterprise are considered.
53

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
Key words: efficiency, effectiveness, economic efficiency, efficiency of activity, system of
indicators, results, expenses, profit, profitability.
Постановка проблеми. На сьогодні поняття «економічна ефективність діяльності» є
однією з важливих характеристик доходності та результативності управління підприємством,
що сприяє його подальшому функціонуванню та розвитку. В сучасних умовах високого рівня
невизначеності, конкуренції, наявності різного роду кризових явищ, політичних та
економічних проблем в країні та часто через неузгодженість рішень менеджерів всередині
підприємства, адекватна оцінка та підвищення економічної ефективності діяльності
підприємства є першочерговим напрямом вирішення зазначених проблем.
Для забезпечення успішного розвитку підприємства та збільшення його економічних
вигод актуальним є здійснення постійного моніторингу за результатами діяльності. У цьому
аспекті зростає роль оцінки як передумови формування висновків та розробки стратегічних
програм підприємства. Результати оцінки виступають основою для виявлення чинників
впливу на показники діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
визначення і аналізу системи показників економічної ефективності діяльності підприємства
посідають важливе місце в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема:
Беннет Р., Блейк Р., Бойчик І.М., Левченко Ю.Г., Орлов П.А., Покропивний С.Ф.,
Савицька О.М., Салабай В.О., Шекмар Н.А. та інші.
У роботах економістів запропоновано безліч концептуальних підходів до трактування
сутності економічної ефективності діяльності підприємства та оцінки ефективності
господарської діяльності, наведено методологічні аспекти діагностики ефективності
діяльності підприємств в розрізі окремих напрямів. Водночас подальшої розробки вимагає
методика оцінки економічної ефективності діяльності підприємства на основі системи
показників, що дозволила б в розгорнутому вигляді визначити прибутковість підприємства;
виявити нерентабельні й збиткові для нього напрями роботи; приймати чіткі та обґрунтовані
управлінські рішення на підприємстві.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності економічної
ефективності діяльності підприємства, а також призначення формування та основних
критеріїв системи показників оцінки ефективності діяльності та розгляд головних груп
показників оцінки економічної ефективності діяльності сучасного підприємства.
Виклад основного матеріалу. У смисловому плані ефективність пов'язується, поперше, з результативністю роботи або дії, а по-друге, з економічністю, тобто мінімальним
обсягом витрат для виконання цієї роботи або дії. Одна результативність не в змозі всебічно
характеризувати ефективність, оскільки може бути досягнутий результат, але не кращий.
Економічність також не характеризує ефективність, оскільки можуть бути мінімальні
витрати при невисоких результатах. Тому під ефективністю розуміється рівень (ступінь)
результативності роботи або дії у співставленні з зробленими витратам [2, с. 18-19].
Економічна ефективність ‒ це термін, який використовується для оцінки результатів
господарської діяльності підприємства в порівнянні із зусиллями, пов'язаними з відповідною
діяльністю. Економічна ефективність є основним якісним фактором економічного зростання
організації, оскільки забезпечує абсолютне зростання її результатів при тій же величині
зусиль [4].
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Ефективність, як міра отриманих підприємством результатів, віднесених до
витрачених для їх отримання ресурсів, застосовується для різноманітних аналітичних оцінок
та обґрунтування господарських рішень, то з огляду на це, можуть бути виділені окремі види
ефективності для певних практичних потреб діяльності підприємства, а саме:
1. Ефективність господарської діяльності підприємства визначається отриманими
результатами які відображають досягнення цілей розвиткуі конкурентним успіхом на ринку
представленим у вигляді обсягу реалізованої продукції або ефекту і співвіднесеним з
величиною сукупних, застосованих і спожитих ресурсів.
2. Ефективність використання окремих видів ресурсів характеризується
співвідношенням обсягу випуску продукції або прибутку від господарсько-фінансової
діяльності з відповідною величиною ресурсів.
3. Ефективність виробництва товарів полягає у використанні мінімальної кількості
ресурсів для виробництва даного обсягу товарів і надання послуг і в зниженні витрат на
одиницю продукції.
Основними завданнями аналізу економічної ефективності є: оцінка господарської
ситуації; виявлення факторів і причин досягнутого стану; підготовка та обґрунтування
прийнятих управлінських рішень; виявлення та мобілізація резервів підвищення
ефективності господарської діяльності [2, с. 20].
Формування системи показників ефективності господарської діяльності підприємства
має:
• створювати передумови для виявлення резервів росту ефективності;
• відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві;
• стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві;
• виконувати критеріальну функцію.
Прийнято виділяти три основні системи критеріальних показників ефективності
господарської діяльності:
1) система, заснована на остаточних результатах господарської діяльності
підприємства, яка містить показники: прибуток до оподаткування, оподатковуваний, чистий
прибуток, собівартість, рівень рентабельності, виручка від реалізації, обсяг виробництва,
якість продукції, термін окупності інвестицій, рентабельність інвестицій та ін.;
2) система, заснована на результативності, якості та складності трудової діяльності,
яка містить показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної
плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, частка
браку, фондоозброєність праці, трудомісткість продукції, коефіцієнти складності праці,
чисельність персоналу та ін.;
3) система, заснована на формах і методах роботи з персоналом, яка охоплює
показники: плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової дисципліни,
професійно-кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого та адміністративноуправлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження,
витрати на одного працівника, витрати на управління, соціально-психологічний клімат у
колективі, привабливість праці тощо [3].
У табл. 1 наведено головні групи показників оцінки економічної ефективності
діяльності сучасного підприємства.
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Таблиця 1
Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства*
Група показників
1 група:
показники ефективності
використання основних засобів
2 група:
показники ефективності
використання оборотних
фондів
3 група:
показники ефективності
використання праці
4 група:
показники ефективності
окремих видів діяльності

5 група:
узагальнюючі показники
ефективності господарської
діяльності підприємства

Назва показників

- фондовіддача
- фондомісткість
- рентабельність основних засобів
- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
- коефіцієнт змінності обладнання
- коефіцієнт оборотності
- коефіцієнт завантаження
- тривалість обороту
- рентабельність оборотних коштів
- продуктивність праці
- трудомісткість продукції
- фондоозброєність
- зарплатомісткість продукції
- коефіцієнт ефективності капітальних вкладень
- термін окупності капітальних вкладень
- зведені витрати
- норма прибутковості
- рентабельність продукції
- рентабельність активів
- рентабельність власного капіталу
- рентабельність одного виду продукції
- рентабельність продажу
- рентабельність операційної діяльності
- рентабельність звичайної діяльності
- рентабельність господарської діяльності
- коефіцієнт ефективності застосовуваних ресурсів

* Джерело: складено авторами на основі [3].

Отже, економічна ефективність відображає: ступінь використання матеріальних,
фінансових, трудових, природних та інших ресурсів; виробництво продукції відповідної
вартості при найменших витратах; досягнення найбільшого обсягу виробництва з
використанням ресурсів відповідної вартості; міру витрат на досягнення поставлених цілей
[1, с. 41]. При цьому кількісне вираження рівня ефективності відображається через систему
абсолютних та відносних показників діяльності.
Висновки. Таким чином, ефективність діяльності підприємства як економічна
категорія відображає відповідність фактичного результату бажаному, іншими словами, це
рівень досягнення цілей організації та її здатність до життєдіяльності в конкурентному
середовищі. Для проведення оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
повинна використовуватись розгорнута система показників, що всебічно відображають стан
і розвиток підприємства в сучасних умовах господарювання.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
THE ROLE OF PERSONNEL MOTIVATION IN ENSURING EFFICIENT
FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE
Анотація. У статті авторами представлене осмислення феномену мотивації персоналу
як ефективного інструменту підвищення продуктивності роботи організації. Розкриваються
його основні характеристики на основі деяких видів мотиваційних впливів. Авторами
розглянуто теоретичнi та методичнi пiдходи мотивації персоналу підприємства. Визначена
сутність та значення мотивації для результативного функціонування підприємства.
Проаналiзовано загальнi пiдходи до процесу формування мотиваційного механізму.
Розглянуто рівні застосування мотивації в компанії. Визначено оснoвнi переваги
застосування мотиваційного механізму.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний механізм, персонал, потреба, вплив,
управління.
Abstract. In the article the authors presents social and philosophical understanding of labour
motivation as an effective tool to increase the productivity of the organization. Their main
characteristics are revealed on the basis of some types of motivation. The authors consider
theoretical and methodological approaches to labour motivation of the enterprise. The essence and
significance of motivation for the effective functioning of the enterprise are determined. The
general approaches to the process of formation of the motivational mechanism are analyzed. The
levels of application of motivation in the company are considered. The main advantages of using
the motivational mechanism are determined.
Keywords: motivation, motivational mechanism, staff, needs, influence, management.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Сучасна модель управління персоналом передбачає активізацію
усіх наявних ресурсів підприємства задля підвищення його продуктивності та
конкурентоспроможності. Досягти це можливо завдяки застосуванню одного із основних
інструментів управління – мотивації персоналу. Персонал є найбільш специфічним ресурсом,
який використовує підприємство. Однак, в той же час це найцінніший актив, джерело
основної конкурентної переваги компанії. Саме тому питання поліпшення мотивації праці
персоналу в організації є актуальним і зумовило вибір теми дослідження, сформувало його
мету і завдання.
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Актуальність теми дослідження. Мотивація персоналу, являє собою одну із
найважливіших складових ефективного управління, яка в свою чергу займає вагоме місце в
якісному функціонуванні підприємства, тому існує необхідність безперервного дослідження
та запровадження на підприємствах нових підходів до визначення виду мотиваційного
механізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом мотиваційним аспектам підвищення
продуктивності роботи персоналу присвячені більше тисячі різних праць. У сучаснiй
економiчнiй лiтературi досить часто розглядаються проблеми, пов’язанi iз визначенням
сутностi, видів та методів мотивації персоналу. Дослiдженню цих питань присвячено працi
таких науковцiв: Дж. Бентхем, Е. Мейо, А. Маслоу, М. Мескона, Р. Оуена, В.В. Боковець,
А. П. Єгоршиної, А.В. Калини, І. І. Тимошенко, О.А. Бугуцький, А.М. Колота та інші.
Формулювання цілей статті. Метою даного дослiдження є аналiз особливостей
формування системи мотивації для забезпечення ефективного функціонування організації в
сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна література містить безліч
визначень, які пояснюють зміст та сутність поняття «мотивації» з різних сторін. У
загальному розуміння мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи інших
(окремої людини чи групи людей ) до цілеспрямованої поведінки або до виконання певних
дій, спрямованих на досягнення власної мети чи мети організації [1, 339].
Мотивація як одна із основних функцій менеджменту пов’язана з процесом
спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом формування мотивів поведінки для
досягнення особистих цілей і цілей організації.
Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та забезпеченні їх
задоволення в організації; розробленні систем винагороди за роботу, що виконується;
застосуванні різноманітних форм оплати праці; використання стимулів ефективної взаємодії
працівників у колективах і на підприємстві загалом. У процесі реалізації управлінських
процесів в організації необхідно пам’ятати, що люди з більшим ступенем мотивації
працюють продуктивніше незалежно від рівня їх вмінь чи навичок [2, 107]. Ефективність та
результативність праці конкретного співробітника зумовлена насамперед особистою
зацікавленістю та індивідуальними можливостями. Також не менш важливим є його
усвідомленням власної ролі в колективних зусиллях та загальному успіху компанії.
Мотивація персоналу на підприємстві може відбуватися на декількох рівнях, таких як:
• мотивація всього колективу організації. На даному рівні мотивація персоналу
забезпечує реорганізацію загальної корпоративної культури. Мотивація персоналу на рівні
всього колективу організації повинна бути взаємопов’язана з цілями у сфері якості
корпоративного рівня;
• мотивація окремих груп працівників окремих підрозділів. Цей рівень забезпечує
зміну якості роботи по певних напрямках діяльності або процесів. Це обумовлено тим, що
мотивація сприяє ефективній взаємодії співробітників, задіяних в одному процесі або при
виробництві одного продукту;
• мотивація окремого працівника. Мотивація персоналу на рівні окремого
співробітника повинна бути реалізована відповідно до цілей та стратегією всієї компанії.
Процес мотивації напряму пов'язаний із потребами працівників. Якщо потреби
індивідів збігаються із потребами підприємства, працівники будуть вкладати свої зусилля
заради власного задоволення, що надалі забезпечить зростання продуктивності праці,
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зниження собівартості та підвищення якості продукції. Як наслідок підприємство зможе
збільшити розмір прибутку, забезпечити конкурентні позиції на ринку.
Успішний керівник повинен розуміти, що потреби, мотиви, цінності індивідуальні для
кожного працівника [3, 96]. Вони не можуть бути абсолютно ідентичними ні для окремої
соціальної групи, ні для всіх співробітників організації. Тому стратегічно важливо вміти
виявляти та використовувати особистісні мотиви, потреби реального або майбутнього
співробітника. Тому, при побудові загальної системи мотивації підприємства, варто
визначити та врахувати особливості персоналу, що працює в даній організації.
Існує безліч способів впливу на мотивацію конкретної людини, кількість яких лише
поповнюється. Важливим є те, що мотиви можуть змінюватись протягом життя як під
впливом різноманітних зовнішніх факторів (об’єктивних), або у зв’язку з розвитком, зміною
особистості, що відноситься до суб’єктивних факторів. Один і той самий чинник, що
сьогодні мотивує конкретного працівника до продуктивної роботи і результативного
виконання обов’язків, вже завтра може сприяти зниженню цих мотиваційних настанов.
Тобто, способи забезпечення результативного впливу на мотивацію трудової діяльності
індивіду не є сталими.
Мотиваційний вплив можу бути як прямим, та і не непрямим. При прямій мотивації
присутнє усвідомлене прагнення працівника якісно виконувати поставлені завдання. Тобто,
він заздалегідь знає про те, що буде нагороджений за ефективно виконану роботу.
Традиційно, виділяють два основні блоки із яких, складається система прямої мотивації в
організацій: матеріальне й нематеріальне стимулювання.
Матеріальна мотивація – це усі фінансові стимули, які використовує керівництво
компанії [4, 77]. Даний вид може бути заохочувальним, що включає премії, бонуси,
соціальний пакет, матеріальна допомога та інші види доплат формують мотивацію
досягнення. Або ж санкціонованим, сюди відносять штрафи, відрахування та утримання, які
спонукають уникати неуспіхів. Штрафи є ефективним методом мотивації тільки в поєднанні
з матеріальними заохоченнями. На наш погляд, результативніше застосовувати мотивацію
досягнення, ніж мотивацію уникнення. Необхідно, в першу чергу формувати в колективі
бажання якісно виконували роботу і отримувати за це винагороду.
Проте, з досвіду відомо, що лише матеріального стимулювання недостатньо, тому
доцільно застосовувати також нематеріальні стимули. До них відносять створення в
колективі сприятливої атмосфери (корпоративна культура, заходи, події створюють відчуття
причетності до колективу та покращують умови спілкування людей); впровадження
комфортних умов праці ( індивідуальне зручне робоче місце, зручний графік, вільний режим
роботи, де це виправдано). Непряма мотивація гарний спосіб упередити постійне зростання
фінансових виплат та кращий спосіб показати працівникам компанії, що керівництво їх
цінує, поважає та захищає їх інтереси.
До прикладу, серед зарубіжних компаній широкого розповсюдження набула
мотивація вільним часом або модульна система компенсації вільним часом. Суть даної
немонетарної мотивації полягає у тому, що розходження у навантаженні працівників, які
обумовлені роботою в різний час доби і днів тижня, компенсуються безпосередньо наданням
вільного часу, а не грошовими надбавками, як це прийнято у традиційній системі.
Використання гнучких форм зайнятості (гнучкий графік роботи, скорочений робочий день,
збільшення відпустки, оплачувані вихідні тощо) надає можливість вибору працівникам між
робочим часом та відпочинком [5, 130].
60

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
Другий варіант, непряма мотивація, не передбачає вплив на певного працівника чи
персонал загалом. Однак, при цьому застосовані заходи, які допомагають відтворити певну
атмосферу, яка опосередковано покращує якість роботи, стимулює інтерес до роботи, дає
почуття задоволення після виконаного завдання. Основне завдання непрямої мотивації –
дозволити кожному працівникові відчути себе частиною колективу, сформувати відчуття
єдності, захоплення від приналежності до певної групи людей. Вона включає:
• кар’єрні можливості;
• освітні перспективи;
• можливість розвитку [7, 47].
Керівник повен виявити,який саме вид мотивація найкраще застосовувати для своїх
підлеглих, аби якісно організувати роботу колективу, отримати бажаний результат та
задовольнити потреби кожного співробітника.
Прикладом, ефективної побудови мотиваційного механізму в організації може бути
компанія «Google». Як і інші компанії, Google надає класичні додаткові пільги, на зразок
гнучких розрахункових рахунків, безкоштовного медичного обслуговування, страхування,
пенсійних виплат, оплачуваних відпусток і відшкодування оплати за навчання. Проте,
необхідно зауважити, що керівництво Google застосовує для своїх працівників деякі куди
більш відмінні та «неймовірно привабливі» пільги і переваги, які служать для того, щоб
показати, наскільки для компанія важливе щастя своїх співробітників. Ось лише кілька
прикладів подібних відмінних пільг і переваг:
• відшкодування юридичних витрат для співробітників в розмірі до 5000 доларів;
• допомога по вагітності та пологах тривалістю до 18 тижнів вихідних зі
збереженням 100 відсотків заробітної плати;
• фінансова підтримка при усиновленні дитини;
• корпоративна автомийка, заправка, ремонт велосипедів, пральня, спортзали,
масажні зали та перукарні доступні в штаб-квартирі компанії;
• у Googleplex є корпоративний лікар і безкоштовний фітнес-центр з тренером;
• сніданки і обіди доступні безкоштовно, співробітникам доступні різноманітність
смачних і здорових страви, які щодня готують досвідчені кухарі.
Співробітники організації є своєрідним дзеркалом роботи керівництва. Те, як керівник
будує взаємовідносини з працівниками, які методи управління, зокрема мотивації, застосовує
в компанії безпосередньо впливає на те, як останні працюють для профіту компанії. А також
дає наступні переваги:
• формує відповідну позитивну атмосферу в колективі, яка сприятиме підвищенню
продуктивності;
• зменшує плинність кадрів та дозволяє побудувати довготривалі стосунки з
кращими працівниками, сформувати команду професіоналів;
• підвищує лояльність колективу та його відповідальне ставлення до роботи;
• забезпечує підвищення трудової активності колективу компанії;
• дозволяє сформувати корпоративну культуру підприємства.
Висновки. Таким чином, основним завданням керівництва будь-якого підприємства
повинно стати створення на ньому якісного мотиваційного середовища. Цього можна
досягти насамперед через розробку та впровадження відповідних заходів, які
стимулюватимуть окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення
індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE
ENTERPRISE
Анотація. У статті розглянуто сутність та критерії оцінки діяльності управлінського
персоналу. Визначено принципи, що дозволяють визначити ефективність праці управлінця.
Проаналізовано основні методи оцінки діяльності управлінського персоналу підприємства.
Сформульовано етапи проведення оцінки діяльності управлінця.
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Ключові слова: оцінка, ефективність, результативність, метод оцінки, менеджер,
управлінський персонал, управлінська діяльність.
Abstract. The article considers the essence and criteria for assessment of the activities of
тне managerial personnel. The principles that allow to determine the efficiency of the manager are
defined. The main methods of assessment of the activities of management personnel of the
enterprise are analyzed. The stages of evaluation of the manager's activity are formulated.
Key words: assessment, efficiency, effectiveness, evaluation method, manager, managerial
staff, managerial activity.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання з врахуванням актуальних
тенденцій в управлінській науці, коли люди розглядаються як важливий ресурс, який нарівні
з передовими технікою, технологією і доступом до фінансових ресурсів, забезпечує
підприємству стабільне положення на ринку, врахування людського фактора в процесі
формування загальної конкурентоспроможності дозволяє розкрити додаткове джерело
підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання. При цьому велике значення
має конкурентоспроможність управлінського персоналу, що являє собою здатність робочої
сили реалізувати сукупність особистісних, професійних та ділових якостей, які характеризують її специфічні особливості та здатність задовольняти вимоги роботодавців і відповідати
цілям розвитку підприємства. Виявити таку здатність та відповідність допомагає оцінка
діяльності управлінського персоналу підприємства.
Оцінка управлінського персоналу – це невід'ємна та одна з найважливіших частин в
структурі управління працею управлінського персоналу. Вона представляє собою певну
систему, яка має досить складну структуру та дозволяє виконувати регулятивну функцію по
відношенню до діяльності управлінських працівників та керівників, що оцінюються [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам пошуку найбільш адекватних
сучасним умовам методів оцінки діяльності управлінського персоналу присвячені
дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків. Ці питання висвітлено,
зокрема у роботах Беккера Г., Виханського О.С., Градосельської Г.В., Друкера П.,
Карташова С.А., Климової С.М., Ковальчука К.Ф., Лессера Е., Прусака Л., Фріман Є.М.,
Фріман І.М., Чавичалова І.І., Чуракової А.Н. та інших.
На сьогодні у вітчизняній та закордонній практиці розроблена велика кількість систем
оцінки управлінського персоналу, які можна класифікувати за певними ознаками. Аналіз
того, що називається змістом оцінки, а саме які сторони управлінської діяльності підлягають
виміру, аналізу та інтерпретації, дозволяє виділити декілька основних підходів. Також,
відмінною рисою на даний момент стає застосування цілого комплексу різних методів,
спрямованих на оцінку відповідності безлічі показників і критеріїв.
Незважаючи на різноманітність запропонованих авторами-науковцями та практиками
методичних підходів, поки не існує єдиної методичної системи оцінки, що забезпечувала б
вирішення всіх виникаючих проблем оцінки управлінського персоналу підприємства.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності, критеріїв,
принципів, методів та етапів проведення оцінки діяльності управлінського персоналу
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Оцінка ефективності управлінського персоналу
підприємства – це складна система виявлення характеристик співробітників, спрямована на
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те, щоб допомогти керівнику організації в прийнятті управлінських рішень по збільшенню
результативності роботи підлеглих. Розглядаючи особливості оцінки управлінського
персоналу підприємства, варто зазначити, що досить просто оцінити результати праці
робітників, оскільки кількісні і якісні результати їх праці виражаються в кількості
виробленої продукції та її якості. Набагато складніше оцінювати результати праці керівників
і фахівців управлінського персоналу, оскільки вони характеризують їх здатність
безпосередньо впливати на діяльність будь-якої виробничої або управлінської ланки.
Предметом оцінки управлінського персоналу підприємства можуть бути, залежно від обраної
методики особисті якості працівників, процес праці та результативність праці [4, с.41-42].
Тому, одним із головних завдань дослідження процесу управління є визначення
критеріїв ефективності або успішності управління.
Ефективність управління визначається за допомогою різних критеріїв, серед яких
найбільш часто використовуваним є ступінь того, наскільки успішно керівник виконує
завдання та досягає поставлених цілей. У всякому разі, даний параметр вимірювання
торкається результатів дій підлеглих. При цьому у більшості випадків об'єктивна виробничоекономічна оцінка грає велику роль. Критеріями досягнення цілей виступають прибуток,
обсяг продажу, частка ринку, кількість продаж відносно до поставлених цілей,
продуктивність, витрати на одну одиницю порівняно до результатів або до фінансової
переваги.
Також це можуть бути результати роботи людини, яка за певний період досягла
відповідного рівня в ієрархії організації або рівня заробітної плати. Також враховуються
суб'єктивні критерії визначення успішного управління: оцінка роботи керівництвом
підприємства, начальниками, співробітниками чи колегами, при цьому суттєву роль відіграє
критерій задоволеності або тісний зв'язок співробітників організації з поставленим
завданням.
Зазначені вище критерії оцінки ефективності управлінської діяльності здебільшого
являють собою якісні показники. Але на сучасному етапі розвитку науки управління не менш
важлива увага повинна приділятись і кількісним критеріям оцінки ефективності
управлінської діяльності.
При цьому до кількісної оцінки управлінської діяльності можна висунути такі
вимоги, як: точність, правильність, повнота, придатність, вичерпність, надійність,
зрозумілість, індивідуальність, контрольованість, ефективність.
Крім того, показники оцінки ефективності управлінської діяльності повинні
забезпечувати можливість як переведення якісних ознак в кількісні, так і якісну
інтерпретацію результатів вимірювання явища чи процесу [1].
Також, необхідно сформулювати принципи, що дозволяють визначити ефективність
праці управлінця. До них відносяться:
1) результати роботи колективу, що відображають ефект праці менеджера;
2) відокремлення відповідальності керівника, з одного боку, по стадіях виробничої
діяльності та за спеціальними функціями управління (наприклад, капітальне будівництво і
реконструкція), а з іншого – за ієрархічними рівнями управління (бригада – дільниця –
зміна);
3) розподіл відповідальності між управлінським працівниками за загальними
функціями управління;
4) взаємозв’язок показників виробничої діяльності підприємства [1].
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Аналіз сучасної наукової літератури, де розглядаються підходи до оцінки
управлінського персоналу, дозволяє об'єднати їх в три групи, відповідно до спрямованості:
якісні, кількісні та комбіновані (табл. 1):
Таблиця 1
Характеристика методів оцінки управлінського персоналу підприємства*
Назва методу
Зміст методу
Якісні методи оцінки – описові, оскільки вони характеризують співробітників без
застосування строгих кількісних даних
- порівняння якостей конкретної людини з ідеальною моделлю
Матричний метод
співробітника для тієї чи іншої посади управлінського персоналу
підприємства
Метод системи
- кадрова служба або керівник виділяють найбільші досягнення і
довільних
найсерйозніші порушення в роботі і роблять висновки на основі їх
характеристик
зіставлення
- найпростіший метод, коли оцінюється робота співробітника в
Оцінка виконання
цілому; дозволяє визначити зусилля керівника при виконанні
завдань
конкретного завдання
Метод «360
- оцінка працівника управлінського персоналу підприємства колегами,
градусів»
керівниками, підлеглими, клієнтами та ним самим
- розмова працівника з керівником або експертами в цій сфері
Групова дискусія
діяльності про результатийого роботи і перспективи
- на підставі результатів роботи найбільш успішних працівників
Метод еталону
розробляються планові показники, яких необхідно досягти іншим
працівникам
Кількісні методи оцінки — вважаються найбільш об'єктивними, оскільки всі результати їх
проведення вираженів цифрах
- за кожне професійне досягнення управлінський персонал підприєМетод бальної
мства отримує певну, заздалегідь обумовлену кількість балів, яку
оцінки
узагальнюють за підсумками конкретного періоду — місяця, кварталу
або року
- група керівників розробляє власний рейтинг співробітників, потім
всі рейтинги звіряються між собою, і тих співробітників, які опиРанговий метод
нилися на найнижчих позиціях, звільняють або переводять на менш
відповідальну посаду
- кожна особистісна якість, властивість співробітника оцінюється
Метод вільної
експертами на певну кількість балів, а результати сумуються і на
бальної оцінки
основі отриманих фактів складається рейтинг
Комбіновані методи оцінки – найбільш ефективні, оскільки в них використовуються і
описові, і кількісні аспекти
- кожна характеристика працівника оцінюється за певною шкалою, а
Метод суми оцінок
потім виводиться якийсь середній показник, порівнюваний з
ідеальним для конкретної посади
- всіх співробітників управлінського персоналу підприємства ділять на
Система угруповання кілька груп — від тих, хто працює незадовільно, до тих, чия робота
практично бездоганна
- оцінює компетентність робітників в процесі моделювання
Метод тестування
виробничої ситуації, зазначеної в змісті тестів

* складено авторами на основі [3, с.3-5] та [4, с.42-43]

Незважаючи на багатоваріантність запропонованих вище методів, можна узагальнити,
що всі вони здатні оцінити лише певний аспект роботи співробітника управлінського
персоналу підприємства або його соціальнопсихологічних характеристик, тому останнім
часом HR-відділи або кадрові консультанти все частіше використовують для об'єктивного
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оціночного аналізу комплексні універсальні методи, що увібрали в себе досягнення всіх
наявних підходів. До таких комплексних методів варто віднести: методи оцінки компетенції
персоналу (атестація, ассессмент-центр, тестування, метод експертних оцінок персоналу,
ділові ігри) та методи оцінки результативності персоналу (за показником КРІ: ключові
показники ефективності) [4, с.43].
Отже, система оцінювання діяльності управлінського персоналу підприємства
повинна забезпечувати точні та достовірні дані. Чим суворіша та більш визначена вона є, тим
вища вірогідність отримати достовірні та чіткі дані. Спеціалісти рекомендують створювати
основу для такої системи у шість етапів:
1 етап: встановити стандарти результативності праці по кожному робочому місцю та
критерії її оцінки;
2 етап: виробити політику проведення оцінок результативності праці, тобто вирішити,
коли, як часто, кому належить виконувати оцінку;
3 етап: зобов’язати деяких осіб проводити оцінку результативності праці;
4 етап: поставити за обов’язок людям, що проводять оцінку, збирання даних по
результативності праці;
5 етап: обговорити оцінку з працівником;
6 етап: прийняти рішення та задокументувати його.
Оцінку може проводити менеджер-управлінець, комітет з декількох контролерів (це
може виключити упередженість, яка може існувати при оцінювання одним начальником),
колеги оцінюваного, його підлеглі, будь-хто, хто не має прямого відношення до робочої
ситуації. Може проводитись самооцінка, а також комбінація з декількох перелічених методів.
Як вже зазначалось, в умовах сьогодення ефективність та результативність
господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства визначається та напряму
залежить від раціональної організації та здійснення керівниками управлінської діяльності.
Економічне зростання підприємства можна забезпечити, розвиваючи здатність працівників
системи управління ефективно реагувати на об’єктивні процеси зміни та ускладнення
внутрішнього і зовнішнього середовища організації, адже якість менеджменту є одним із
головних чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства. Тому, без
адекватної системи організації, забезпечення та оцінки управлінської діяльності неможливо
розробити програми формування та розвитку потенціалу підприємства [2, c.39-40].
Висновки. Результат праці управлінського персоналу – це творчі та аналітичні
узагальнення, ідеї, концепції, які набувають форм управлінських рішень. Кількість цих
рішень ще не визначає ефективності результатів праці керівника або спеціаліста. Тому
сьогодні питання адекватної оцінки діяльності управлінських працівників підприємства є
надзвичайно важливими для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.
У зв’язку з цим дослідження проблем оцінки діяльності управлінського персоналу з метою
обґрунтованого та ефективного прийняття організаційних заходів щодо запобігання,
мінімізації та нівелювання негативних чинників є актуальною проблемою для розвитку
теорії та практики прийняття рішень відносно кадрового забезпечення підприємства і має
господарське значення.
Список використаних джерел
1. Євась Т.В. Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера
сільськогосподарського
підприємства.
URL:
http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/
Economics/21083.doc.htm.
66

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
2. Євась Т.В., Коломієць А.М. Методичні підходи до оцінки ефективності системи
менеджменту підприємства. Подільський науковий вісник. 2019. Випуск №2(10). С. 39-45.
URL: http://pnv.in.ua/images/Magazine/2_2019.pdf#page=39.
3. Ковальчук К.Ф., Фріман Є.М., Фріман І.М. Оцінка діяльності кадрового
управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його
економічної безпеки. Наукові праці КНТУ: Економічні науки. 2009. Випуск №15. С. 3-10.
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/55293757.pdf.
4. Чавичалов І.І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу
підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Випуск №1. C. 41-44. URL:
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2018/9.pdf.
5. Швед В.В., Поліщук І.І., Управління персоналом. Вінниця: ТОВ «Твори». 2019.
284 с.

Жукова О.А., старший викладач
кафедри бізнесу і права,
Вінницький інститут Університету «Україна»
Ковтунова Д.С., магістрант 2 року підготовки
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS
Анотація. В статті висвітлено підходи щодо управління фінансовими ресурсами
банківських установ, розглянуто понятійне наповнення банківських фінансових ресурсів.
Розглянуто особливості управління банківськими ресурсами для забезпечення сталого
розвитку національної економіки. Висвітлено фактори які впливають на створення
ресурсного потенціалу банків. Зроблено висновки щодо необхідності удосконалення
управління фінансовими ресурсами банку
Ключові слова: фінансові ресурси банку, управління фінансовими ресурсами банку,
фінансовий менеджмент банку, методи управління, капіталізація банку, структура капіталу
банку.
Abstract. The article highlights the approaches to managing the financial resources of
banking institutions, considers the conceptual content of bank financial resources. Peculiarities of
bank resources management to ensure sustainable development of the national economy are
considered. The factors influencing the creation of resource potential of banks are highlighted.
Conclusions are made on the need to improve the management of the bank's financial resources
Key words: bank financial resources, bank financial resources management, bank financial
management, management methods, bank capitalization, bank capital structure.
Постановка проблеми. Коронакриза створила виклики, з якими банківська система не
стикалася раніше. Практично одночасно реалізувалися ринковий та операційний ризики у
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суттєвих масштабах внаслідок пандемії COVID-19. Також стало зрозуміло, що погіршення
макроекономічних умов з часом призведе до реалізації кредитного ризику. Таким чином,
загальний ризик достатності капіталу банків помітно зріс[1].
Ефективність механізму управління банківською установою, зумовлює необхідність
підвищення ролі управління фінансовими ресурсами як найважливішого елемента загальної
системи банківської діяльності. Тому виникає потреба розгляду підходів щодо питань
формування та використання фінансових ресурсів банку в умовах функціонування дефіциту
оборотних коштів з метою забезпечення фінансової стійкості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ресурсної політики комерційних
банків, досліджувалися у теоретичних та практичних розробках вітчизняних та закордонних
науковців і практиків. Так, проблема формування банківських фінансових ресурсів і
управління ними розглянута у працях зарубіжних вчених: Е. Гілл, Дж. Едвін Долан,
Б. Едвардс, Дж. Розмарі Кемпбелл, Р. Коттер, Е. Рід, Ж. Рівуар, П.С. Роуз, Д. Сінкі та інших.
Але переважна більшість висновків цих економістів не відповідає умовам діяльності
банківських установ в Україні. Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням
функціонування банківської системи України, управління фінансовими ресурсами
банківської установи, проблемами ресурсної політики банків висвітлено в роботах таких
вітчизняних вчених-економістів, як М.Д. Алексеєнко, О.В. Васюренко, А.П. Вожжова,
А.С. Гальчинського, О.Д. Заруби, Б.С. Івасів, Л.М. Костирко, А.М. Мороза, С.М. Павлюк,
М.І. Савлука, В.А. Ющенка та інших.
Метою даного дослідження є визначення сутності та підходів управління
фінансовими ресурсами банку для забезпечення
його стабільного й динамічного
функціонування.
Об’єктом дослідження виступають фінансові ресурси банківських установ.
Предметом дослідження є напрями та методи управління фінансовими ресурсами
комерційних банків України.
Виклад основного матеріалу. Банківський сектор є важливим сегментом
національного господарства, від ефективності діяльності якого в значній мірі залежить
розвиток економіки країни. Українська банківська система функціонує в умовах кризових
явищ економічного середовища, наявності інфляції та значних ризиків при здійсненні
банківських операцій.
2020 рік банки України розпочали зі значним запасом капіталу, що забезпечував їм
належну стійкість до несприятливих подій. Попри деякі побоювання, фінансові установи
швидко пристосувалися до нових умов роботи та продовжували кредитувати економіку.
Зокрема, фінансові установи брали участь у реалізації державних програм підтримки малого
бізнесу та надавали необхідні економіці фінансові ресурси [1]. Функціонування за умов
пандемії COVID-19 потребують свого практичного вирішення. Вирішення цих проблем
залежить насамперед від швидкого реагування керівництва банківської установи та
вдосконалення нормативно-законодавчого підґрунтя щодо управління фінансовими
ресурсами банківських установ, яке покладено на НБУ.
Згідно зі статтею 4 Закону «Про банки і банківську діяльність» держава самостійно
формує та використовує власні банківські ресурси, які складаються з коштів банків, залишків
коштів на поточних рахунках підприємств, установ та організацій, вкладів населення, коштів
на бюджетних рахунках, коштів у міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів
[2].
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Предметом праці банківської діяльності є фінансові ресурси саме цим дана діяльність
принципово відрізняється від діяльності підприємств, саме на них спрямована дія найманої
праці.
В управлінні капіталом комерційного банку розрізняють два рівні [3]:
•
державний рівень, коли управління здійснюється через НБУ з використанням
різних фінансових інструментів;
•
рівень комерційного банку, тобто дотримання вимог НБУ щодо нормативів.
Оцінка особливостей управління банківськими ресурсами для забезпечення
сталого розвитку національної економіки засвідчила необхідність вирішення таких питань [4,
с. 147]:
•
диспропорційності формування ресурсної бази банків за рахунок зовнішніх
фінансових ресурсів та порушення взаємозв’язку між динамікою ресурсної бази банків,
грошовою масою та ВВП;
•
нарощення обсягів банківського капіталу на основі формування зовнішнього
боргу національної економіки, а не на внутрішньому потенціалі її розвитку;
•
недостатнього обсягу довгострокових ресурсів для фінансування інвестиційних
потреб економіки;
•
низького рівня диверсифікації джерел формування банківського капіталу,
зокрема переважання в їхній структурі методів втрати корпоративного контролю над
банками на користь іноземних інвесторів тощо.
Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні має уособлювати діяльність
пов'язану з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення
величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв'язку з їх
розміщенням. Основним завданням управління ресурсами банку повинно стати найбільш
ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої
пасивної та активної політики [5].
Відповідно до існуючих у банківській практиці традицій ресурси комерційних банків
поділяють на власні, залучені та позичені кошти.
Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, частка яких в середньому
по банківській системі України складає 80% від загальної величини ресурсів, а решта (20%)
припадає на власний капітал.
У широкому розумінні управління фінансовими ресурсами банку передбачає
спроможність певної системи виконати свої функції, враховуючи вплив зовнішніх та
внутрішніх факторів на створення ресурсного потенціалу. Виявлено такі фактори та
запропоновано об'єднати їх у три групи.
Перша група факторів – неконтрольовані. Їх вплив банк не може попередити чи
змінити і враховує як задані величини. Серед таких позасистемних факторів доцільно
виділити макроекономічні, стан фінансового ринку, нормативи регулюючих органів.
До другої групи факторів - частково контрольованих, вплив яких на мобілізацію
ресурсів банк може частково змінити, належать поведінка клієнтів, конкурентів і власників.
Третя група факторів – це внутрішньо-системні. До них належать ендогенні величини
впливу, які є контрольовані, тобто їх вплив банк може змінити так, щоб узгодити обсяг
мобілізованих ресурсів згідно з поставленими цілями.
Управління фінансовими ресурсами банку є багатоаспектним процесом щодо
акумульованих з різних джерел коштів, які формуються у процесі розподільчих та
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перерозподільчих відносин і використовуються у банківській діяльності з метою отримання
прибутку.
За напрямками банківського управління розрізняють фінансовий та організаційний
менеджмент. Організаційний менеджмент направлений на розв’язання проблеми
раціональної організації та управління колективом, створення організаційних структур та
систем забезпечення діяльності банку. Фінансовий менеджмент у банку включає управління
активами і пасивами, ризиками, власним капіталом, ліквідністю та резервами, банківськими
портфелями, фінансове планування [6].
Процес управління ресурсами банку повинен спрямовуватися на вирішення
комплексу як поточних (тактичних), так і стратегічних цілей і завдань, зокрема окремими з
них можуть бути [8, с. 32]:
• визначення оптимального обсягу залучення ресурсів комерційними підрозділами
банку, виходячи з цілей максимізації прибутку при забезпеченні встановленого рівня
ліквідності;
• встановлення цінових орієнтирів для всіх комерційних підрозділів банку, які
залучають і / або розміщують ресурси;
• здійснення контролю за ризиком незбалансованої ліквідності і процентним
ризиком банку.
Центральною проблемою функціонування комерційного банку є проблема
забезпечення стійкого механізму управління фінансовими ресурсами банку, а саме здатності
виконувати свої функції з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком.
Межі категорії “управління фінансами банку” об’єктивно зумовлені середовищем її
вжитку, оскільки комерційний банк можна розглядати як систему трансформації ресурсів і
ризиків. Його складові повинні діяти скоординовано і синхронно як єдина система заходів у
сфері грошей та кредиту, спрямованих на ефективне виконання своїх функцій та вирішення
поточних і перспективних завдань.
Підходи до управління фінансовими ресурсами у сучасній практиці функціонування
вітчизняних банків існують паралельно. Окремі банки все ще здійснюють управління через
активи, переважна же більшість їх застосовує автономні методи управління (через пасиви),
проте є також банки (хоча ця група порівняно невелика, зважаючи на трудомісткість і
складність управління даним процесом, що вимагає значних матеріальних і фінансових
ресурсів), які активно втілюють прогресивні методи управління в практику своєї роботи,
виходячи з позицій інтегрованого управління активами і пасивами, яке найповніше враховує
й відображає сучасні реалії і потреби практичної діяльності банків.
При розробленні механізму управління активами і пасивами необхідно передусім
враховувати ряд компонентних складових та факторів впливу, зокрема:
• економічні умови, що визначають середовище функціонування банку; ці умови є
визначальними при встановленні процентних ставок, попиту на банківські продукти та
послуги, забезпечення ресурсами;
• конкурентне середовище, аналіз якого дає можливість розробити політику щодо
встановлення плати за надані та залучені кошти, тарифи;
• цінові обмеження – внаслідок нерегульованості дії конкурентного середовища щодо
встановлення ціни може значно зрости ризик зміни процентної ставки;
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• рух грошових потоків у часі, що відбувається внаслідок проведення активних та
пасивних операцій; − оцінку потенційних можливостей зростання банку залежно від умов
ринку, конкурентного оточення, внутрішніх ресурсів [9, c. 47].
Висновки. Отже, управління фінансовими ресурсами комерційного банку це
багатогранний процес, і чим ефективніше проводиться фінансовий менеджмент в
комерційному банку тим більший прибуток отримує банк, а також отримує еластичність у
своїх діях під час негативних явищ у економіці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВА
ECONOMIC ANALYSIS AND A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF
A STRATEGY FOR MANAGING THE TURNOVER OF THE ENTERPRISE
Анотація. Розробка стратегії управління товарооборотом є складовою загального
стратегічного плану розвитку підприємства торгівлі. Стратегія управління товарооборотом
торговельного підприємства розробляється відповідно до його стратегічної мети та
71

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
запланованих темпів розвитку. У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти аналізу
товарообороту торговельного підприємства, доведено значимість економічного аналізу у
розробці стратегії управління товарооборотом підприємства.
Ключові слова: товарооборот, торговельне підприємство, економічний аналіз,
управління товарооборотом, методи економічного аналізу, стратегія.
Abstract. The development of a turnover management strategy is a component of the
overall strategic development plan of the trade enterprise . The strategy of managing the turnover of
a trading enterprise is developed in accordance with its strategic goal and planned development
rates. The article examines the theoretical and methodological aspects of the analysis of the
turnover of a commercial enterprise, proves the importance of economic analysis in the
development of a strategy for managing the turnover of an enterprise.
Key words: turnover, trade enterprise economic analysis, managing the turnover, tools of
economic analysis, strategy.
Постановка проблеми. У сучасних умовах ускладнюється структура роздрібної
торгівлі завдяки розширенню діяльності, збільшенню товарних мас, ростом кількості
структурних елементів та зв’язків з товаровиробниками і постачальниками. Усе це вимагає
сучасних підходів щодо управління торговельними підприємствами і роздрібним
товарооборотом зокрема.
Відповідно до таких умов, важливим напрямом ефективної роботи торговельного
підприємства та управління товарооборотом є удосконалення методики аналізу роздрібного
товарообороту, що доводить актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом досліджено і обговорено
багато праць, які присвячені питанням управління і аналізу товарообороту торговельних
підприємств. Цим питанням присвячені роботи: Лигоненко Л., Давидової Г.,
Завгороднього В., Кулаковської Ю., Мазаракі А., Мниха Є., Головачук Т., Ушакової Н.,
Павлюка І., Бакуна Ю., Хоменка Н., Вериги Ю., Гордополова В., Нестеренка О., Атамаса П.,
Волошана І. та ін. Але слід зазначити, що науково-методична база аналізу товарообороту
роздрібного підприємства не в повній мірі задовольняє потреби процесу управління
роздрібним товарооборотом.
Формулювання цілей. Мета статті – проаналізувати товарооборот торговельного
підприємства для того, щоб розробити необхідні заходи з коригування його товарної
стратегії враховуючи стратегічну мету.
Виклад основного матеріалу дослідження. Торгівля є однією з основних галузей
народного господарства України, оскільки вона забезпечує обіг товарів, їх рух зі сфери
виробництва у сферу споживання. В цю сферу залучено майже все населення країни як у
якості продавців, так і у якості покупців. Під торгівлею розуміють господарську діяльність з
обороту, купівлі і продажу товарів (рис. 1).
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ТОРГІВЛЯ
в залежності від мети, з якою
придбаваються товари

Оптова торгівля – це торгівля товарами з
наступним їх перепродажем або
професіональним використанням

Роздрібна торгівля – це торгівля товарами та
надання послуг покупцям для особистого,
домашнього використання, не пов’язаного з
підприємницькою діяльністю

Рис. 1. Види торгівлі товарами в залежності від мети їх придбавання
Закінчення процесу обігу товарів здійснюється безпосередньо у роздрібній
торговельній мережі. Вона являє собою сукупність великої кількості торговельних
підприємств, які різняться за рядом ознак (асортименту товарів, розміру площі
торговельного залу та величині товарообороту).
Роздрібна торгівля – це сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або
надання послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу безпосередньо
кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання [1, с. 12].
Роздрібний товарооборот – один з найважливіших показників соціально-економічного
розвитку країни, який характеризує заключний етап руху товарів в сферу споживання. Саме
через роздрібний товарооборот відбувається зміна форми вартості споживчих товарів,
створеної в процесі виробництва.
Роздрібний товарооборот характеризує обсяг залучення купівельних фондів
споживачів у вигляді грошових доходів, характеризує рівень життя, матеріального та
культурного благополуччя населення країни. Певною мірою роздрібний товарооборот
впливає на стан грошового обігу в державі, стійкість національної валюти, позаяк обіг
готівкових коштів здебільшого пов'язаний з обслуговуванням роздрібного товарообороту [2,
с. 93-95].
Стратегія управління товарооборотом є частиною загального стратегічного плану
розвитку торговельного підприємства. Розробка стратегії управління товарооборотом
підприємства здійснюється, виходячи із стратегічної мети діяльності підприємства та має за
мету забезпечення необхідних темпів розвитку торговельного підприємства, найбільш повне
задоволення попиту споживачів, що обслуговуються, розширення їх контингенту [2, с. 119].
З урахуванням головної мети, завдань та принципів управління будується система
управління товарооборотом на торговельному підприємстві, визначається конкретний зміст
цього управління та послідовність його здійснення. Під час управління товарооборотом
здійснюється аналіз стану реалізації товарів даним підприємством та оцінюються
можливості подальшого зростання обсягу товарообороту. В процесі аналізу вивчають обсяг,
склад та структуру реалізації товарів в минулих періодах, визначають тенденції розвитку та
фактори, що впливають на товарооборот, досліджують ритмічність та сезонність реалізації
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окремих груп товарів, оцінюють ступінь та причини невиконання раніше розроблених планів
розвитку товарообороту, аналізують характер впливу факторів зовнішнього середовища в
теперішній час та на перспективу.
Розробка стратегії управління товарооборотом підприємства пов’язана з визначенням
цілей подальшого розвитку товарообороту підприємства.
Аналіз товарообороту та контроль за досягненням розроблених планів виступають не
тільки і якості інструмента оцінювання діяльності персоналу підприємства,насамперед – для
прийняття необхідних заходів з коригування товарної стратегії підприємства, його
асортиментної, цінової, маркетингової політики, політики закупівель тощо [3, с. 96].
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємства аналізують, щоб вивчити
тенденції його розвитку, дати оцінку виконанню плану і зробити висновки чи повністю
задовольняється платоспроможний попит населення на товари. Аналіз здійснюється як
протягом року з метою контролю за виконанням плану товарообороту і аналітичного
супроводження оперативного управління товарооборотом, так і по завершенню року з метою
оцінки динаміки товарообороту та розробки заходів щодо його розвитку в майбутньому.
Аналіз реалізації товарів на торговельних підприємствах проводять використовуючи
методи та методику економічного аналізу. Метод аналізу господарської діяльності
визначається основним змістом і особливостями його предмету, а також тими конкретними
цілями, задачами і вимогами, які ставляться перед самим аналізом. Науковою основою
методу аналізу є матеріалістична діалектика, діалектичний метод пізнання, який досліджує
процеси і явища у їх розвитку. При цьому повинен забезпечуватися комплексний підхід до їх
вивчення. Лише за цієї умови можна виявити причини, що викликали зміни окремих
показників діяльності торговельного підприємства, і встановити як вони вплинули на
результати. Отже, метод аналізу господарської діяльності являє собою діалектичний підхід
до вивчення господарських процесів, який забезпечує системне, комплексне, органічно
взаємопов’язане вивчення економічної, соціальної та іншої діяльності підприємств, їх
підрозділів з метою об’єктивної оцінки результатів роботи, виявлення і мобілізації резервів
підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної інформації для
прийняття оптимальних рішень по управлінню підприємством [4, с. 94].
Метод аналізу товарообороту на підприємствах торгівлі містить сукупність способів і
прийомів дослідження. Прийоми аналізу з деякою умовністю поділяють на традиційні та
економіко-математичні. Традиційними прийомами є порівняння, середні та відносні
величини, балансовий метод, елімінування (прийом ланцюгових підстановок та різниць),
групування, графічний метод та інші методи. До економіко-математичних відносяться
прийоми математичного програмування, математичного моделювання, кореляції, регресії
тощо.
Універсальний метод економічного аналізу – порівняння, широко застосовується під
час аналізу реалізації товарів на торговельних підприємствах. Порівняння показників це
перший етап економічного аналізу. В подальшому повинні бути встановлені та вивченні
причини виявлених відхилень і має бути дана їм об’єктивна оцінка.
В практиці аналізу широко використовується середні і відносні показники. Середні
статистичні показники визначаються на основі масових, якісно однорідних даних.
Застосовуються середня арифметична (проста і зважена), середня гармонічна, середня
хронологічна, середня геометрична (використовується для вивчення середніх темпів росту).
Відносні показники (відсотки, коефіцієнти, індекси) призначені для доповнення
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характеристик абсолютних даних реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.
Відсотками проводиться аналіз структурних показників торгівлі, рівням витрат та ін.
Коефіцієнти розраховуються відношенням двох взаємопов’язаних показників, один з яких
приймається за одиницю розрахунку. Індекси теж використовують для вивчення динаміки
показників.
Всі об’єкти аналізу знаходять своє відображення в системі показників. За своїм
змістом показники поділяються на кількісні та якісні. Якісні показники відображають істотні
особливості та якості товарів, що вивчаються, а кількісні відображають зміни в кількості цих
об’єктів.
Достовірність аналітичних висновків щодо реалізації товарів на підприємствах
роздрібної торгівлі залежить в першу чергу від якості інформації, що аналізується. Помилки
та недоліки, що містяться в матеріалах, можуть вплинути на аналітичні розрахунки,
викривити результати аналізу.
Аналіз товарообороту починають з визначення його обсягу (у вартісному виразі або в
натуральних показниках) за досліджуваний період. Звітні дані порівнюють з плановими
показниками і з показниками (базисними) відповідних попередніх часових інтервалів.
Подібні зіставлення дозволяють оцінити ступінь відповідності фактичних результатів
діяльності підприємства наміченої стратегії розвитку. [4, с. 94].
Об'єктом нашого дослідження є СТ «Ольвія», яке спеціалізується на роздрібній
торгівлі. Результати аналізу показників динаміки роздрібного товарообороту СТ «Ольвія» за
2017-2019 роки наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз товарообороту по СТ «Ольвія» за період 2017-2019 рр.
(тис. грн.)
Показники

2017р.

2018р.

2019р.

Відхилення 2019 р.від
2017 р.
2018 р.
абсолютвідносабсолютвідносне, (+,-)
не, %
не, (+,-)
не, %
108,5
101,1
548,5
105,9

Товарооборот, в т.ч.
непродовольчі
товари
продовольчі
товари
продукція
власного
виробництва

9910,8

9460,8

10019,3

3184,6

3048,3

3662,0

477,4

115,0

613,7

120,1

6482,6

5700,9

6032,2

-450,4

93,1

331,3

105,8

243,6

711,6

325,1

81,5

133,5

-386,5

45,7

Аналізуючи обсяг реалізації товарів у СТ «Ольвія» за 2019 рік необхідно відмітити
зростання цього показника зокрема, в 2019 році порівняно з 2017 роком на 108,5 тис. грн.,
тобто на 1,1%, в 2019 році порівняно з 2018 роком на 548,5 тис. грн., тобто на 5,9%. Дохід від
реалізації непродовольчих товарів збільшився в 2019 році порівняно з 2017 роком на 477,4
тис. грн., тобто на 15,0%, порівняно з 2018 роком на 613,7 тис. грн., тобто на 20,1%; по
продтоварах порівняно з 2017 роком товарооборот зменшився на 450,4 тис. грн., або на 6,9%,
порівняно з 2018 роком товарооборот вже збільшився на 331,3 тис. грн., або на 5,8%.
Питома вага реалізації товарів вітчизняного виробництва в загальному обсязі
товарообороту складала 39%.
Аналіз структури товарообороту наведено в табл. 2.
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Далі проведемо аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарообороту
торговельного підприємства СТ «Ольвія», використовуючи дані табл. 3.
1.
Продуктивність праці.
Товарооборот
Продуктивність праці =
Чисельність
(1)

Аналіз структури товарообороту по СТ «Ольвія» за період 2017-2019рр.
Показники
Товарооборот, в т.ч.
непродовольчі товари
продовольчі товари
продукція власного
виробництва

2017 р.
питома
тис. грн.
вага, %
9910,8
100,0
3184,6
32,1
6482,6
65,4
243,6
2,5

2018 р.
питома
тис. грн.
вага, %
9460,8
100,0
3048,3
32,2
5700,9
60,3
711,6
7,5

1. Товарооборот, тис. Грн.
2. Чисельність працівників, осіб
3. Продуктивність праці, тис.
Грн.

2018р.

2019р.

9460,8
35
270,3

10019,3
36
278,5

(тис. Грн.)

2019 р.
питома
тис. грн.
вага, %
10019,3
100,0
3662,0
36,5
6032,2
60,2
325,1
3,3

Аналіз впливу продуктивності праці на товарооборот СТ «Ольвія»
Показники

Таблиця 2

Відхилення
2019 від
2018р.
558,5
1
8,0

Таблиця 3

Вплив фактора
на товарооборот
288,0
270,5

2. Вплив трудових факторів на товарооборот:
а) вплив зміни продуктивності праці:
∆Т О
П П= Ч ф * ( П П
ф − П П
п л) = 36*(278,3-270,5)=288 тис. грн.
Б) вплив зміни чисельності:
∆Т О
Ч = П пПл* (Ч ф − Ч п л) = 270,5*(36-35)=270,5 тис. грн.

Загальний вплив факторів дорівнює відхиленню від плану товарообороту
(288,0+270,5=558,5 тис. грн.).
Товарооборот у 2019 році збільшився на 558,5 тис. грн. Порівняно з 2018 роком.
Збільшення чисельності працівників на 1 особу призвело до збільшення товарообороту на
288 тис. грн. Збільшення продуктивності праці на 8,0 тис. грн. Призвело до збільшення
товарообороту на 270,5 тис. грн.
У процесі аналізу динаміки товарообороту також доцільно використовувати систему
індексів: індекс фізичного обсягу товарообороту ( ); індекс товарообороту у фактично
діючих (поточних) цінах (

); індекс цін ( ).

Індекс фізичного обсягу товарообороту характеризує вплив зміни кількості і
структури реалізованих товарів на динаміку показника.
76

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
Індекс розраховують за формулою:
=
де

,

(2)

- ціна i-го товару в базисному періоді;
- ціна i-го товару у звітному періоді;
- кількість i-го товару, реалізованого у звітному періоді;

- кількість i-го товару, реалізованого в базисному періоді;
п - кількість видів товарів.
Індекс товарообороту у фактично діючих (поточних) цінах відображає зміну сукупної
вартості проданих товарів за аналізований період. На стан показника впливають два фактори
– кількість реалізованих товарів і динаміка цін. Індекс розраховують за формулою:
=

(3)

Використання індексу цін в аналізі товарообороту в умовах помітного впливу
інфляційних процесів на економічне життя країни, зумовили високі темпи знецінення
грошей та зростання цін, набуває виняткове значення. Індекс цін показує зміна сукупної
вартості певної кількості товарів протягом аналізованого періоду. Індекс розраховують за
формулою:
=

(4)

Між розглянутими індексами існує математична залежність:
(

=(

+(

(5)

Проаналізувавши товарооборот, ми визначили, що фактичний товарооборот звітного
року, порівняно з минулим, збільшився на 558,5 тис. грн. Це сталося під впливом двох
чинників: ціни і кількості проданих товарів.
Висновки. Головна мета управління роздрібним товарооборотом – забезпечення такого
його розвитку, щоб торговельне підприємство отримувало максимальні доходи, мало
прибуток, було рентабельне, стабільне, платоспроможне і фінансове незалежне.
Отже, збільшення обсягу товарообороту може бути за умови ефективного управління:
формування ефективної політики товарного забезпечення, яка передбачає планування
структури товарообігу, що найкраще відповідає потребам контингенту покупців, що
обслуговують підприємство, а також забезпечення об'єму та структури постачання товарів і
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суми товарних запасів, що забезпечать ритмічну роботу та стабільний асортимент товарів;
формування ефективної цінової політики роздрібного підприємства.
Список використаних джерел
1. Височин І.В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі. К.:
КНТЕУ, 2016. 544 с.
2. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного
підприємства. К.: КНТЕУ. 2009. 800 с.
3. Мазаракі А.А., Пшеслінський Д.М., Смолін І.В. Торговельне підприємство:
стратегія, політика, конкурентоспроможність. К.: КНТЕУ. 2015. 384 с.
4. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства. К.: Знання. 2016. 580 с.

Малішевська Л.М. магістрант 2-го року підготовки
спеціальності «Менеджмент»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Балахонова О.В., доктор економічних наук, професор,
професор кафедри бізнесу та права,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
THEORETICAL CONTENT OF PERSONNEL MANAGEMENT TECHNOLOGIES
Анотація. У даній статті розглядаються питання теоретико-методологічного змісту
технологій управління персоналом. Узагальнюється інструментарій технологій управління.
Ключові слова: управління персоналом, персонал, технологія, мотивація.
Abstract. This article discusses the theoretical and methodological content of personnel
management technologies. The toolkit of management technologies is generalized.
Key words: personnel management, personnel, technology, motivation.
Постановка проблеми. Події 2020 року корінним чином змінили економіку світу та
сформували нові виклики. Ключовий ресурс підприємницької діяльності – персонал,
опинився під нищівним впливом карантинних та посткарантинних змін в розумінні його
ролі. Менеджмент підприємства опинився на роздоріжжі – скорочувати персонал чи навпаки
зберігати його за всяку ціну. Тому настільки важливим є розуміння базових технологій
управління персоналом як основного інструменту досягнення цілей діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу технологій управління
персоналом присвячено праці багатьох дослідників, зокрема: Гапоненко А.Л.,
Панкрухина А.П., Коваленко М.А., Грузнова І.І., Сухомлина Л.Є., Савельєвої В.С.,
Єськова О.Л. Кибанова А.А., Шведа В.В., Поліщук І.І., Кириченко О.А.,
Крушельницької О.В. Мельничука Д. П., Одегова Ю.Г. та інших.
Не зважаючи на достатнє теоретичне розроблення даного питання, сучасні виклики,
особливо за умов карантинної та посткарантинної економіки, вимагають постійної адаптації
управління персоналом до змінюваних умов діяльності.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичного аспекту
технологій управління персоналом та виявлення й узагальнення основного інструментарію
технологій управління.
Виклад основного матеріалу. В сучасній науковій літературі існують різні погляди на
сутність технологій в управлінні персоналом.
Зокрема, за визначенням А.Л Гапоненко і А.П. Панкрухина, кадрові технології – це
засіб управління кількісними і якісними характеристиками складу персоналу, який
забезпечує досягнення цілей організації і її ефективного функціонування [1].
Зміст технологій управління персоналом являє собою сукупність послідовних дій,
прийомів, операцій, які дозволяють або отримати інформацію про можливості людини
(здібності, професійні знання, уміння, навики), сформувати потрібні для організації, або
змінити умови їх реалізації.
Розрізняють декілька видів технологій:
1) багатоланцюгові (серія взаємопов’язаних задач, виконуваних послідовно);
2) посередницькі (надання послуг одними групами людей іншим в вирішенні
конкретних завдань);
3) індивідуальні (конкретизація прийомів, навичок і послуг по кожному окремому
працівнику) [2].
Багатоланцюгові технології використовуються при прийнятті управлінських рішень
на кожному етапі трудового життя працівника на підприємстві (найм, підготовка, адаптація,
безпосередня трудова діяльність і т.д.) з притаманними їм специфікою, відповідними
задачами і методами керівною впливу.
Посередницькі технології використовуються в процесі взаємодії кадрової служби з
керівниками структурних підрозділів підприємств з питань реалізації кадрової політики.
Індивідуальні технології направлені на управління поведінкою людей в процесі
трудової діяльності і базуються на використанні методів мотивації праці, соціальної
психології, регулюванні міжособистісних відносин.
Савельєва В.С. вважає [3], що технологія управління персоналом передбачає
організацію наймання, добору, прийому персоналу, його ділову оцінку, профорієнтацію та
адаптацію, навчання, управління його діловою кар’єрою і службово-професійним
просуванням, мотивацію та організацію праці, управління конфліктами і стресами,
забезпечення соціального розвитку організації, звільнення персоналу та ін. Сюди ж варто
віднести питання взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості,
управління безпекою персоналу.
Кадрові технології виконують специфічні управлінські функції. По-перше, вони
забезпечують диференційований вплив на систему соціальних відносин організації з
врахуванням специфіки її потреб в кількісних і якісних характеристиках персоналу. Подруге, вони забезпечують більш тонке і більш раціональне включення професійних
можливостей людини в систему соціальних, перш за все, визначених ролей організації. Потретє, на їх основі формується механізм вимог професійних здібностей людини [1].
Об’єктом впливу кадрових технологій є професійні здібності людини, раціональне
використання його досвіду роботи в організації, створення умов для їх повноцінної
реалізації. Результатом їх застосування, як правило, є отримання більш повної інформації
про здібності людини, його подальший професійний розвиток, зміна посади , більш
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адекватна винагорода і інші зміни. Одночасно кадрові технології виконують і функції
загальних управлінських технологій, спонукаючи людину до зміни своєї ролі в організації.
Однією з технологій є найм на роботу. Основною задачею при наймі на роботу
персоналу є задоволення попиту на працівників в якісному і кількісному відношенні. При
цьому слід відповісти на питання: де і коли знадобляться працівники?
Існує два шляхи залучення персоналу: зовнішній і внутрішній.
Якість трудових ресурсів підприємства тим вища, чим більша частка працівників, що
забезпечують високу продуктивність праці, тобто персоналу високої кваліфікації. Тому в
сучасних умовах значно зростає рівень вимог до підбору персоналу.
Підбір та розстановка персоналу – це розподіл працівників по структурним
підрозділам, робочих місцях у відповідності із прийнятою оплатою, системою розподілу та
кооперацією кадрів, а також із здатностями, психологічними, фізичними, діловими якостями
працівників, що відповідають вимогам до складу роботи [4].
Спираючись на досвід провідних підприємств наводимо ряд заходів, що традиційно
вживаються при підборі персоналу:
1. Створення системи підбору, до складу якої входять співбесіди з працівниками
управлінь по роботі з персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, ділові ігри,
випробувальний термін на робочому місці;
2. Використання «портрета компетенції» задля визначення фахової придатності
кандидата;
3. Аналіз компетенції і життєвих цінностей кандидата при відборі працівників, а не
акцентування на біографії кандидата (освіта, фах, стаж роботи) на аналіз його;
4. Залучення фахових експертів для підбору персоналу;
5. Продовження процесу підбору після прийому співробітника на роботу
(випробувальний термін);
6. Створення спеціальних програм адаптації для всіх прийнятих на роботу
працівників. Їх метою є не стільки навчання фаховим навичкам, скільки ознайомлення
нового працівника з цілями підприємства, його філософією.
Щоб обрати того, хто найбільше підходить вакансії необхідно виявити показники
придатності кандидатів (можливості, знання, досвід, ціннісні установки тощо) і порівняти їх
із наперед визначеними показниками вимог до вакансії [5].
В управлінській діяльності суб’єкту управління приходиться практично постійно
займатись оцінкою.
Оцінка персоналу – це процес встановлення відповідності якісних характеристик
персоналу вимогам до посади чи робочого місця [4].
В управлінській діяльності оцінка персоналу, як правило, здійснюється:
• при призначенні на посаду;
• при закінченні випробувального терміну;
• періодично (атестація і ін.);
• при формуванні резерву;
• при призначенні на посаду із резерву;
• при скороченні штату.
Вихідними даними для оцінювання персоналу виступають: філософія підприємства та
стратегічний план його розвитку; моделі робочих місць працівників; методики рейтингового
оцінювання кадрів; положення про атестацію кадрів; правила внутрішнього розпорядку
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підприємства; штатний розклад; особові справи співробітників; кадрові накази; соціологічні
анкети; психологічні тести [5].
Оцінювання персоналу на підприємствах проводиться шляхом залучення до
оцінювання співробітника колег, підлеглих і навіть клієнтів.
Існує велика кількість методів оцінки персоналу. Найбільш розповсюдженими
формами оцінки персоналу є атестація, кваліфікаційний екзамен і моніторинг персоналу [1].
Популярною стає «360-градусна» атестація, коли співробітник одержує оцінку від свого
керівника, підлеглих і партнерів.
Профорієнтація – комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних,
психологічних, педагогічних заходів, спрямованих на формування професійного покликання,
виявлення задумки, інтересів, придатності та інших факторів, що впливають на вибір
професії [4].
Вона являє собою комплекс заходів:
1) профінформація та профосвіта;
2) профконсультації, профвідбір та профадаптація.
Профорієнтаційна робота спрямована на підвищення престижу та привабливості
професії.
Адаптація – взаємне пристосування працівника чи організації, що засноване на
поступовому співробітництві, до нових професійних, соціальних та організаційноекономічних умов праці.
Існує кілька видів адаптації: професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна,
організаційно-адміністративна, економічна, санітарно-гігієнічна.
Основними цілями адаптації є:
а) зменшення стартових витрат на нового працівника;
б) зниження стурбованості та невизначеності у нових працівників;
в) скорочення плинності робочої сили серед нових працівників;
г) економія часу працівника;
д) розвиток позитивного відношення до роботи [4].
У сучасних умовах будь-які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в
управлінні персоналом відіграють фахове навчання і розвиток. На провідних підприємствах
навчання і розвиток персоналу є комплексним неперервним процесом.
Навчання персоналу стає необхідним в тих випадках, коли: працівник приходить на
підприємство; працівника призначають на нову посаду або доручають йому нову роботу; у
працівника не вистачає навичок для виконання своєї роботи, а також коли відбуваються
серйозні зміни в економіці підприємства, у зовнішньому середовищі.
Навчання і розвиток персоналу включає:
• навчання, що у формі отримання загальної і фахової освіти, яке дає необхідні
знання, навички і досвід;
• підвищення кваліфікації, завдання якого зводиться до поліпшення фахових знань і
навичок;
• перекваліфікація, що, по суті, дає другу освіту [5].
Метою перекваліфікації є надання можливості працівникам опанувати новий для них
фах.
Службово-професійне просування – це серія поступальних переміщень по різних
посадах, що сприяє розвитку як організації так і особистості (переміщення вертикальні і
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горизонтальні). Це і пропонована організацією послідовність різноманітних ступенів (посад,
робочих місць, положень в колективі), які співробітник потенційно може пройти. Під
кар’єрою ж прийнято розуміти фізичну послідовність ступенів (посад, робочих місць,
положень в колективі), які займаються конкретним працівником. Ці поняття близькі, але не
тотожні. Збіг наміченого шляху службово-професійного просування і фактичної кар’єри на
практиці відбувається досить рідко і є швидше виключенням, ніж правилом [3].
Управління кар’єрою – це функція управління професійними можливостями людини в
організації.
В процесі реалізації кар’єри важливо забезпечити реалізацію всіх її видів та
інформацію працівників про їх перспективи.
В більш загальному вигляді виділяють такі етапи ділової кар’єри працівника:
1) підготовчий (до 25 років);
2) становлення (до 30 років);
3) просування (до 45 років);
4) збереження (до 60 років);
5) завершення (після 60 років);
6) вихід на пенсію.
Досить важливу роль для ефективного управління персоналом відіграє мотивація
працівників.
Мотивація – це процес свідомого вибору людиною того або іншого типу поведінки,
яка обумовлена загальним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників
[4,5,6].
На даний час у практиці управління застосовуються різноманітні теорії мотивації, які
дають уявлення про основні принципи мотивації праці і свідчать про роль мотивації в
управлінні персоналом. Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може одержати за їхнє
вирішення, зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і здійснює певну діяльність.
На трудову мотивацію мають вплив різні стимули: система економічних нормативів і
пільг, рівень заробітної плати і справедливість розподілу прибутків, умови праці, стосунки в
колективі, кар'єрний розвиток, цікава робота, бажання самоствердитися і постійний ризик,
внутрішня культура тощо [5].
Мотиваційний механізм повинен будуватися з врахуванням особливостей
працюючого на фірмі персоналу, які включають в себе потреби, інтереси, установки і
ціннісні орієнтації працівників. Цей механізм повинен враховувати існуючу структуру
управління персоналом організації, фактори, які впливають на організацію всередині і ззовні,
а також традиції, які склались на фірмі та історичний досвід роботи [7].
Крушельницька О.В. стверджує, що створення мотиваційного механізму направлене
на:
1. Збереження зайнятості персоналу;
2. Справедливий розподіл доходів і ефекту зростання преміальної частини оплати
праці;
3. Створення умов для професійного і кар’єрного росту працівників;
4. Забезпечення сприятливих умов праці і збереження здоров’я працюючих;
5. Створення атмосфери взаємної довіри і зворотнього зв’язку [8].
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праці.

Оплата праці є основною умовою мотивації до праці, вона є мотивом і стимулом до

Заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм
або результатів, обчислена, як правило, в грошовому виразі.
Оплата праці повинна забезпечити:
1) оптимальне життєве функціонування й розвиток людських ресурсів;
2) інтенсивний тип розвитку економіки;
3) оптимальне поєднання інтересів трудових колективів із загальнонародними.
В системі управління персоналу існує розуміння того, що в Конституції закріплено
право на труд, отже нормальною є ситуація коли працівник з тих чи інших обставин
звільняється з підприємства. Технологія звільнення працівника доволі часто в економічній
літературі розуміється як вивільнення персоналу.
Вивільнення персоналу – вид діяльності, який передбачає комплекс заходів по
дотриманню правових норм і організаційно-психологічної підтримки зі сторони
адміністрації при звільненні співробітників [4].
Планування вивільнення чи скорочення персоналу відіграє важливе значення в
процесі кадрового планування. В результаті раціоналізації виробництва чи управління
формується надлишок кадрових ресурсів. Своєчасне переміщення, перепідготовка,
припинення прийому на вакантні робочі місця, а також здійснення соціально орієнтованого
відбору кандидатів на звільнення дозволяє регулювати внутрішньо організаційний ринок
праці в процесі планування скорочення персоналу.
Висновки. Таким чином наведені у статті технології управління персоналом
дозволяють досягати визначених цілей в управління підприємством та є запорукою
ефективного менеджменту.
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ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
PRINCIPLES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS
Анотація. У статті розглянуто принципи фінансового менеджменту громадської
організації. Показано, що за допомогою цих принципів управлінський апарат громадської
організації регулює діяльність суб’єктів і під їх впливом приймає управлінські рішення.
Метою функціонування системи управління фінансовими ресурсами є забезпечення
оптимальних умов формування, використання, оптимізації структури фінансових ресурсів у
процесі діяльності для максимізації використання майнових та фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансовий менеджмент громадської організації, управління
фінансовими ресурсами, ефективність, планування
Abstract. The article considers the principles of financial management of a public
organization. It is shown that with the help of these principles the management staff of a public
organization regulates the activities of entities and under their influence makes management
decisions. The purpose of the financial resources management system is to provide optimal
conditions for the formation, use, optimization of the structure of financial resources in the process
of activity to maximize the use of property and financial resources.
Keywords: financial management of a public organization, financial resources management,
efficiency, planning
Постановка проблеми. Ефективна діяльність будь-якого підприємства значною мірою
залежить від рівня розвитку та забезпечення управління його фінансами, тобто фінансового
менеджменту. Це дуже актуально в той час, коли в державі відбуваються суттєві зміни в
галузі фінансових та податкових відносин, формується чи перебудовується ринкова
економіка, постійно змінюються як зовнішні, так і внутрішні фактори. Головним завданням
при цьому в управлінні підприємством стає ефективне управління фінансовими ресурсами,
яке засновано на виконанні ряду принципів фінансового менеджменту.
Слід зазначити, що зовнішні умови, які постійно змінюються, зумовлюють
необхідність регулярного перегляду тактичних і навіть стратегічних цілей, балансування між
стабільністю та змінністю кінцевих результатів діяльності підприємства. З цією метою варто
швидко реагувати на зовнішні впливи для отримання конкурентних переваг, забезпечуючи
стратегічну гнучкість і здатність менеджменту підприємства до формування правильних
управлінських заходів.
Недосконалість методів управління підприємствами, що залишились у спадок від
планової економіки, невідповідність їх вимогам ринкової економіки та, як результат, низька
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ефективність управління – все це вимагає шукати нові методи менеджменту, які дозволяли б
ефективніше управляти бізнес-процесами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансового менеджменту
розглянуті в роботах таких відомих українських і зарубіжних фахівців як Брігхем Ю.Ф.,
Боронос В.М., Мартиненко В.П., Крамаренко Г.О., Салига С.Я., Лапіна І.С., Дацій Н.В.,
Шелудько В.М., Ситник В.М. та ін. Але фундаментальних вітчизняних досліджень у цій
галузі досить мало, зокрема, що стосується принципів фінансового менеджменту
громадських організацій. Серед основоположників вітчизняної школи фінансового
менеджменту слід відзначити роботи Бланка І.А., Рогової Е.М., Поддєрьогіна А.М.
Формування цілей. Метою статті є дослідження і формування принципів фінансового
менеджменту громадських організацій.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий менеджмент, що заснований на злагодженій
і взаємопов’язаній системі принципів, сприяє формуванню ефективної системи управління,
взаємозв’язку різних структурних одиниць управління підприємством, зростанню різних
ресурсів підприємства, його продуктивності та забезпечує постійне накопичення власного
капіталу [1, с.16; 2, с.23]. Таким чином, комплексне урахування принципів фінансового
менеджменту на підприємствах буде сприяти підвищенню ефективності його діяльності.
Діяльність будь-якого підприємства, в т. ч. й неприбуткової (громадської) організації,
дуже залежить від організованої та налагодженої системи управління, яка формує
цілеспрямований і активний вплив на всі процеси в організації.
Фінансовий менеджмент громадської організації є наукою, яка дозволяє відповісти на
питання про те, як ефективно використати власний, отриманий від благодійників і позиковий
капітал, отримати найбільший (не економічний) ефект від застосування майна і коштів,
швидше збільшити капітал.
Перш ніж розглянути принципи фінансового менеджменту громадської організації,
необхідно відзначити два важливі моменти. По-перше, фінансовий менеджмент не
обмежується одним підприємством, він постійно взаємодіє з іншими підприємствами,
приватними особами, бюджетом, позабюджетними фондами, банками та страховими
організаціями, інвесторами. По-друге, фінансовий менеджмент перебуває під впливом таких
загальних принципів управління, як планування, стимулювання, узгодження окремих
елементів, варіативність, цільова спрямованість [3, с. 91].
Аналіз літературних джерел показує, що серед науковців немає єдиної точки зору на
чіткий перелік принципів фінансового менеджменту.
На наш погляд, для громадської організації необхідно застосовувати фінансовий
менеджмент як систему та область практичного управління, запропонований в [3, с. 92], і
який має ґрунтуватися на таких принципах:
1. Орієнтація на стратегічні цілі розвитку організації. При цьому фінансовий
менеджер повинен керуватися наступним: проекти управлінських рішень в області
фінансового менеджменту мають бути відхилені, якщо вони вступають у протиріччя з місією
організації, стратегічними напрямами її розвитку, не відповідають меті і цілям статутної
діяльності організації, протирічать нормам права. І це при тому, що ці управлінські рішення
можуть бути високоефективними з економічної точки зору в поточному періоді.
2. Плановість і системність у розробці управлінських рішень – це планування
матеріальних і фінансових ресурсів з метою забезпечення їх збалансованості і узгодженості,
системність у розробці стратегії і тактики фінансового менеджменту. Передбачає
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інтегрованість із загальною системою управління підприємством. Фінансовий менеджмент
охоплює питання усіх рівнів управління. Він безпосередньо пов’язаний з операційним,
інноваційним, стратегічним, інвестиційним, антикризовим менеджментами, менеджментом
персоналу і деякими іншими видами функціонального менеджменту.
3. Виділення в фінансовому управлінні фінансових і інвестиційних рішень. Фінансова
діяльність організації має бути обов’язково поділена на безпосередньо фінансову та
інвестиційну, чого вимагає практика управління. При цьому інвестиційні рішення мають
відповідати на питання: куди і скільки слід спрямувати коштів.
4. Побудова і дотримання фінансової структури підприємства. Фінансова структура
підприємства залежить від його основної діяльності, вона формує цю структуру. І тому слід
завжди пам’ятати, що фінанси підприємства та його діяльність тісно пов’язані між собою.
5. Відокремлене управління грошовим потоком і доходами. У господарській
діяльності такі поняття, як «витрати» та «відрахування», «доходи» і «надходження»,
взаємопов’язані безпосередньо. Доведено, що дохід не дорівнює грошовому потоку, а
грошовий потік – це рух засобів в реальному часі.
6. Комплексний шлях виробітку управлінських рішень. Уся діяльність організації – це
результат прийняття різних за цілями, але взаємопов’язаних за змістом рішень в частині
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів та організації грошового обігу.
Усі рішення взаємопов’язані і спричиняють прямий або непрямий вплив на результати
фінансової діяльності організації.
7. Високий динамізм управління. Управління, у тому числі фінансове, має бути
адекватним, ефективним і оперативним. Зовнішнє середовище організації постійно
змінюється, тому управлінські рішення необхідно приймати в короткі терміни з врахуванням
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах.
Дотримання зазначених принципів є важливим, адже за їх допомогою управлінський
апарат громадської організації регулює діяльність щодо суб’єктів, які підпорядковуються
йому чи співпрацюють з ним, впливає на процес прийняття управлінських рішень.
Ефективність виконання цих принципів можна дослідити, якщо проаналізувати за певний
період загальні показники діяльності організації, її фінансових ресурсів.
Отже, фінансовий менеджмент громадської установи – це система принципів, засобів
та форма організації грошових відносин установи, спрямована на управління її фінансовогосподарською діяльністю, до якої належать:
• розроблення і реалізація фінансової політики;
• інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності організації);
• оцінка інвестиційних проектів і формування ”портфеля” інвестицій;
• поточне фінансове планування та контроль.
Система фінансового менеджменту в управлінні фінансовими ресурсами організації
здатна до самоорганізації, саморегуляції та саморозвитку. Самоорганізація виявляється у
можливості підприємства самостійно забезпечувати підтримку умов функціонування, маючи
на увазі підтримку обміну фінансовими ресурсами, як всередині організації, так і поза нею.
Саморегуляція полягає в тому, що в кожній організації система фінансового менеджменту
коригується відповідно до змін умов функціонування. Саморозвиток – це самостійне
забезпечення розвитку даної системи [4, c.118].
Разом з тим, для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту
неприбуткової організації потрібно враховувати такі принципи:
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• законність управлінських дій;
• доцільність прийняття рішень щодо управління фінансовими ресурсами
підприємства;
• ефективність прийнятих управлінських рішень;
• урахування суб’єктами управління кон’юнктури ринку та ризику;
• максимізація використання майнових та фінансових ресурсів.
Управління організацією здійснюється всією системою методів управління.
Передумови застосування економічних методів створюють організаційні. А соціальнопсихологічні методи доповнюють організаційні та економічні і утворюють необхідний
комплексний арсенал засобів управління організацією.
Наукові досягнення перетворюються на потужний засіб управлінських нововведень,
спрямованих на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим управлінський
персонал має бути високопрофесійним, спроможним вчитись, удосконалюватись і мати
бажання це робити, так як від цього залежить ефективність процесу управління, а відтак, й
ефективність діяльності організації.
Отже, система управління фінансовими ресурсами характеризується взаємозв’язком
та безперервною взаємодією об’єкта та суб’єкта управління, а мета її функціонування
полягає у забезпеченні оптимальних умов формування, використання, оптимізації структури
фінансових ресурсів у процесі діяльності для максимізації використання майнових та
фінансових ресурсів у теперішньому і майбутньому періодах. Звідси, удосконалення системи
врахування принципів фінансового менеджменту в управлінні організацією постає одним із
ключових факторів підвищення ефективності діяльності організації. Від цього залежить
стабільне функціонування, динамічний розвиток, ринкова позиція організації тощо. За цих
умов необхідною є наукова організація роботи з управління фінансовими ресурсами, яка
забезпечить високий рівень прийняття оптимальних управлінських рішень.
Висновки. Таким чином, в статті розглянуто принципи фінансового менеджменту
громадських організацій. Дотримання цих принципів є важливим, так як за їх допомогою
управлінський апарат громадської організації регулює діяльність щодо суб’єктів, які йому
підпорядковуються, впливає на прийняття управлінських рішень. Система управління
фінансовими ресурсами характеризується взаємозв’язком та безперервною взаємодією
об’єкта та суб’єкта управління, а мета її функціонування полягає у забезпеченні оптимальних
умов формування, використання, оптимізації структури фінансових ресурсів у процесі
діяльності для максимізації використання майнових та фінансових ресурсів.
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Аннотация. В статье рассматривается модель предпринимательского университета,
характеризуется опыт её реализации в белорусской системе высшего образования,
оцениваются конкретные направления и способы его реализации в белорусских
университетах.
Ключевые слова: университет, предпринимательский университет, информационнокоммуникационные технологии, инновации.
Abstract. The article considers the model of an entrepreneurial university, describes the
experience of its implementation in the Belarusian higher education system, and evaluates specific
directions and ways of its implementation in Belarusian universities.
Keywords: university, entrepreneurial university, information and communication
technologies, innovation.
Постановка проблемы. Одной из ключевых тенденций современного мира является
рост информации, которая посредством развития информационных технологий формирует
новую социальную реальность – «общество знания». В таком обществе происходит
интенсивная трансформация социальных институтов, в том числе образования. В данном
случае примером может служить формирование новой модели высшего образования –
предпринимательский университете (проект «Университет 3.0»). Такой университет должен
не только реализовывать свою общественно значимую функцию, но и отвечать конкретным
запросам бизнеса и государства.
На сегодняшний день реализация проекта «Университет 3.0» является одной из
ведущих задач белорусских университетов. В силу этого научный интерес представляет
проведение социологического исследования по проблематике реализации модели
предпринимательского университета.
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Анализ последних исследований и публикаций. Особенности реализации проекта
«Университет 3.0» рассматриваются во многих работах западных ученых: Й. Уисема,
Б. Кларка, Г. Ицковица, Дж. Ропке.
В своих работах Й. Уисема предполагает, что существует четыре причины
формирования предпринимательского университета:
1. Для сохранения своего авторитета университет ищет новые источники
финансирования. В виду того, что государство не может обеспечить необходимыми
средствами, университет ищет другие пути развития. Например, взаимодействие с частным
бизнесом;
2. В силу глобализации происходит конкурентная борьба между университетами
(проведение научных исследований с иностранными учреждения образования, программа
студентов по обмену), что из локального университета в интернациональный;
3. Изменение роли университета в обществе. Университет должен быть направлен
не только на образование и науку, но и на выполнение новых функций (создание бизнесинкубаторов или стартапов);
4. Требование изменить принципы управления в университете. Современный
университет должен быть вовлечен в массу междисциплинарных проектов с большим
количеством участников. В свою очередь, это позволит реализовать свои результаты на
многих рынках.
На основании анализа многих вузов Б. Кларк предполагает, что основной функцией
предпринимательского университета является стремление к инновациям для успешной
организации университетской среды в будущем. Данный тип университета отличается
подходом, в котором знания рассматриваются не как товар, а являются средством
достижения финансовой устойчивости высшего учреждения.
Сам Б. Кларк указывает, что предпринимательский университет представляет собой
способ управления, который способствует расширению связей с бизнесом. При этом
исследователь указывает, что перед этим студенты должны приобрести ряд
предпринимательских компетенций: лидерство, деловой этикет, коммуникабельность и др.
Вдобавок, предпринимательский университет, по мнению ученого, имеет несколько
характеристик: усиление управленческого ядра университета; расширение связей между
организациями за пределом образовательной среды; диверсификация источников
финансирования; развитие предпринимательской культуры студентов [1].
Прежде всего, в своих работах Г. Ицковица предполагает, что именно университет
становится центром генерации знаний и предпринимательских форм. На основании этого
ученый приводит ряд следующих черт образовательного учреждения: капитализация знаний;
совершенствование внутренней структуры; тесная связь с государством и промышленностью
[2].
В своих работах Дж. Ропке считает, что университет обязан соответствовать ряду
требований: учащиеся, преподаватели и сотрудники университета должны обладать
предпринимательскими навыками; университету необходимо взаимодействовать с регионом
для формирования «структурного сопряжения» между ними; университет должен
демонстрировать предпринимательское поведение как организация [3]. В целом,
проблематика разработки и практической реализации модели университета третьего
поколения не только привлекает внимание исследователей, но и вызывает серьезные споры
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между ними по поводу содержания, структуры и функций данной модели в современном
глобальном мире [4].
Формирование целей статьи. Целью исследования является определение как общей
оценки реализации проекта «Университет 3.0», так и отдельных его направлений,
представленных в белорусских СМИ на примере известных белорусских информационных
порталов. Поэтому в качестве объекта исследования был выбран знаменитый
информационный портал – БелТА. В качестве методологии исследования определен
системный подход, в качестве метода исследования – контент-анализ.
Изложение основного материала исследования. В Беларуси с 2018 г. модель
предпринимательского университета внедряется в шести белорусских учреждениях высшего
образования: БГУ, БГЭУ, ГрГУ им. Янки Купалы, БГТУ, БНТУ и БГУИР. За последние два
года к ним присоединились Белорусско-Российский университет и Полоцкий
государственный университет. Важно определить, каким образом за период 2018-2020 г.
изменилось развитие данных белорусских университетов под влиянием внедрения в
практику их работы различных компонентов предпринимательского университета. Это
нашло
свое
отражение
в
повышении
социальной
эффективности
и
практикоориентированности образовательного процесса в университетах, задействованных в
данном проекте. Так, если оценивать ситуацию с точки зрения эффективности развития
предпринимательского потенциала студентов, то «университет создаёт условия для развития
предпринимательского потенциала обучающихся посредством организации курсов и
создания благоприятной атмосферы, однако следует отметить низкий процент обучающихся,
которые посещают курсы по развитию предпринимательства» [5, с. 108].
В целях охарактеризовать процесс реализации модели предпринимательского
университета на практике было решено обратиться к исследованию дискурса медиа. Из всего
массива возможных источников для анализа было отобран известный отечественный
информационный портал – БелТА, который в медийном пространстве страны занимает
лидирующие позиции. На первом этапе путем сплошного отбора были выделены статьи,
посвященные научной и инновационной деятельности Республики Беларусь. На втором
этапе среди них были отобраны статьи, посвященные практике и конкретным результатам
реализации проекта «Университет 3.0».
Выборка строилась многоступенчато. В процессе исследования в генеральную
совокупность попало 185 статей, посвященных научным и инновационным достижениям
университетов, где в выборке было проанализировано 29 статей (15,6 % от общего
количества публикаций) [6].
В результате были получены следующие данные:
1) Объект описываемой деятельности (табл. 1):
Таблица 1
Объект описываемой деятельности
Подкатегории
Университет
Студент (-ы)
Преподаватель (-и)
Всего

N (Частота появления)
29
21
9
59

Примечание – Источник: собственная разработка.
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Так, исходя из полученных данных, в выборке подкатегория «университет»,
характеризующая объект описываемой деятельности, занимает около 50% (n=29)
упоминаний из всех статей (n=59) по тематике реализации данного проекта. Остальные
подкатегории упоминаются не так часто, а именно: студенты (n=21) и преподаватели (n=9).
Это позволяет сделать вывод о том, что главную роль в реализации проекта «Университет
3.0» играет организация, т.е. учреждение высшего образования (УВО).
2) Социальные функции предпринимательского университета (табл. 2):
Таблица 2
Социальные функции предпринимательского университета
Подкатегории
Коммерциализация технологий
Научная деятельность
Образование
Другое
Всего

Примечание – Источник: собственная разработка.

N (Частота появления)
27
26
25
2
80

В основном, информационные источники приводят, что модель «Университет 3.0»
направлена на коммерциализацию знаний и интенсификацию научной деятельности
прикладного характера. Кроме того, в качестве важных социальных функций
предпринимательского университета рассматривается создание инноваций.
3) Направления и способы реализации проекта «Университет 3.0» (табл. 3):
Таблица 3
Направления и способы реализации проекта «Университет 3.0»
Подкатегории
Введение новых учебных дисциплин
Открытие новых кафедр
Разработка новых учебных планов
Развитие практических навыков студентов
Вовлечение студентов в реализацию проекта
«Университет 3.0»
Развитие материально-технической базы
университета
Курсы повышения квалификации для
преподавателей
Разработка инновационных проектов
Открытие отраслевых лабораторий
Другое
Всего

Примечание – Источник: собственная разработка.

N (Частота появления)
3
2
3
21
20
5
6
17
6
2
85

В результате исследования были определены наиболее распространённые
направления и способы реализации проекта «Университет 3.0». В первую очередь,
университеты нацелены на подготовку профессиональных кадров для белорусской
экономики посредством реализации следующих мер: развитие практических навыков
студентов (n=21), вовлечение студентов в реализацию проекта «Университет 3.0» (n=20).
Однако для успешного функционирования предпринимательского университета
требуется развивать различные технологии, что предполагает разработку инновационных
проектов (n=17).
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Разумеется, полученные результаты носят промежуточный характер, требуют
проверки и дальнейших исследований как по образовательной тематике, так и по
взаимосвязи рынка высшего образования и рынка труда в стране.
Выводы. Таким образом, как свидетельствует содержание дискурса медиа,
практическая реализация проекта «Университет 3.0» находится на начальной стадии, а
полученные результаты имеют значение преимущественно для учреждений высшего
образования, которые вовлечены в этот проект. Необходимость активизации внедрения
проекта «Университет 3.0» в рамках всей системы высшего образования страны требует
систематизации и оценки полученных результатов, а также разработки управленческих мер
по успешной трансформации классического УВО в предпринимательский университет.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
PREREQUISITES FOR THE WIDE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN HEALTHCARE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация. В работе авторами было показано, что широкое внедрение
государственно-частного партнерства в медицину Республики Беларусь позволит не только
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привлечь частный капитал в социальные проекты, увеличить финансирование
здравоохранения, но и активизировать применение современных методов управления.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, Республика Беларусь,
здравоохранение, предпосылки, финансирование.
Abstract. In the work, the authors have shown that the widespread introduction of publicprivate partnerships in medicine of the Republic of Belarus will allow not only to attract private
capital to social projects, increase financing of health care, but also to intensify the use of modern
management methods.
Keywords: public-private partnership, the Republic of Belarus, healthcare, prerequisites,
financing.
Постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций. В странах
бывшего СССР, в том числе и в Республике Беларусь, в ходе перехода от централизованной
экономики к рыночной сформировались социальные конфликты, характерные для рыночной
экономики в целом. В Беларуси это, в частности, проявляется в том, что большая часть
населения воспитана на идеале бесплатного здравоохранения. Принцип бесплатного
здравоохранения закреплён в Конституции Республики Беларусь. Однако уже в 90-е годы
XX века, в условиях экономического кризиса, возможности финансирования
здравоохранения за счёт государственного бюджета резко уменьшились. В связи с этим был
принят ряд законодательных решений, позволивших государственным учреждениям
здравоохранения самостоятельно зарабатывать денежные средства путём оказания платных
услуг. Одновременно происходило поэтапное становление и развитие частной медицины.
Несмотря на это, до настоящего времени частная медицина в Республике Беларусь оказывает
менее 20 % всей медицинской помощи, а основные расходы в медицине, вследствие
бесплатного здравоохранения для жителей страны ложатся на государственный бюджет.
Формулирование целей. Цель исследования – анализ предпосылок широкого
внедрения механизма государственно-частного партнерства в здравоохранение Республики
Беларусь.
Изложение основного материала исследования. В настоящее время в Республике
Беларусь действует система здравоохранения, основанная на бюджетной системе
финансирования. Функционирует более 600 организаций здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях и около полутора тысяч амбулаторнополиклинических организаций, 17 республиканских научно-практических центров, 143
центра гигиены и эпидемиологии, более трех тысяч аптек, 134 станции скорой медицинской
помощи [1, c.26; 2, c.167-172]. Согласно имеющимся данным, в финансировании
здравоохранения на одного человека в год в Беларуси расходуется 213,70 долларов США, в
России – 486, в США – 5 401, во Франции – 3 374, в Канаде – 3 326, в Германии – 3 287, в
Великобритании – 2 724, в Польше – 243 доллара [3, c.47; 4, c.36]. При этом наряду с
бюджетной системой финансирования, идёт поэтапное внедрение частных инвестиций в
данную сферу. На рис. 1 отражено соотношение затрат на здравоохранение в Беларуси в
процентах от ВВП в зависимости от источника финансирования.
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Рис. 1. Затраты на здравоохранение Республики Беларусь, в процентах от ВВП
Примечание – Источник: [5, c.1]
Как следует из рис. 1, в Республике Беларусь продолжает сохраняться ведущая роль
государства в финансировании расходов на здравоохранение. Так за 2017 год общая сумма
затрат на здравоохранение составила 6,0 % от ВВП страны (2 438 млн долларов США), из
которых расходы государственного сектора – 1 706 млн долларов США или 4,2 % от ВВП и
расходы частного сектора – 732 млн долларов США или 1,8 % от ВВП.
В табл. 1 отражено процентное соотношение различных источников финансирования
белорусского здравоохранения.
Таблица 1
Источник финансирования в общих расходах на здравоохранение, %
Источник финансирования
Государственный сектор
Частный сектор
Международные организации

Год
2012
77,9
21,6
0,6

2013
71,8
27,7
0,5

2014
73
26,5
0,4

2015
73
26,6
0,4

2016
70,9
28,6
0,4

2017
71
29,7
0,3

Примечание – Источник: [5, c.1-2]
Как видно из табл. 1, за представленный шестилетний период наблюдается
постепенное уменьшение в процентном соотношении доли государственного сектора и
международных организаций и поэтапное увеличение доли частного сектора.
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Таким образом, в Республике Беларусь сохраняется государственная приоритетность
в финансировании здравоохранения, суммарные объёмы финансовых средств, направляемых
в данную сферу увеличиваются в процентном соотношении от ВВП, при этом в
финансировании идёт постепенное нарастание доли частного капиталла. В общих расходах
на здравоохранение доля финансирования со стороны международных организаций
незначительна, однако за последние 6 лет она уменьшилась в 2 раза.
Несмотря на вышесказанное, в сравнении с другими странами Восточной и Западной
Европы затраты Республики Беларусь на здравоохранение низкие и составляют 6,0 % от
ВВП, в то время как в государствах Восточной Европы этот показатель составляет от 7 до
8 %, а странах Западной – более 9 % [1, c.36; 6, c.18]. По рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения, только для поддержания уровня медицины в стране на
достигнутом уровне затраты на здравоохранение должны быть не ниже 6 % и только
больший процент будет обеспечивать развитие данной сферы в сравнении с другими
странами [3, c.48].
В Республике Беларусь с целью реализации единой политики, направленной на
решение проблем в здравоохранении и повышения качества жизни граждан, совместно с
Министерством здравоохранения разработана стратегия развития здравоохранения нашей
страны до 2040 года [7, c.1]. Основная цель данной стратегии заключается в повышении
эффективности функционирования системы здравоохранения в Республике за счёт
улучшения качества медицинской помощи и повышения её доступности для всех слоёв
населения. Реализация стратегии разделена 3 этапа: до 2020, 2030 и 2040 года. В конечном
счёте выполнение всего комплекса мер позволит трансформировать систему оказания
медицинской помощи и адаптировать её к экономическим и социальным изменениям. Как
результат это позволит достичь предусмотренных Национальной стратегией устойчивого
развития
Республики
Беларусь
целевых
макроэкономических
показателей,
свидетельствующих об улучшении медико-демографической ситуации в республике. В
соответствии с данной стратегией расчитаны и потребности в объектах здравоохранения
Республики Беларусь, последние отражены в табл. 2.
Таблица 2
Потребности в объектах инфраструктуры в здравоохранении Республики Беларусь на
перспективу до 2030 года, млн долларов США
Год
2020

2021–2025

283,6

1 517,3

в среднем за год 2026–2030
2021–2025
303,46
1 745,8

Примечание – Источник: [7, c.23]

в среднем за год
2026–2030
349,16

Исходя из представленных в табл. 2 данных видно, что ежегодная потребность
Республики Беларусь в объектах инфраструктуры в течение последующих 10 лет будет
только возрастать. Как результат – необходимо увеличивать затраты на здравоохранение
либо будет возрастать инфраструктурный разрыв (среднегодовой дефицит бюджета на
финансирование медицины).
В Национальной инфраструктурной стратегии в настоящее время имеется 9 объектов
инфраструктуры здравоохранения [7, c.26]:
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1) реконструкция здания амбулаторного центра Главного военного клинического
медицинского центра в г. Минск по ул. Куйбышева;
2) реконструкция Лепельского военного санатория в п. Бровки Лепельского района в
Витебской области со строительством бассейна;
3) строительство общежития и пансионата для ГУ «Республиканский научнопрактический
центр
онкологии
и
медицинской
радиологии
имени
Н.Н. Александрова»;
4) строительство здания Республиканского центра спортивной медицины в г. Минск;
5) реконструкция хирургического корпуса, благоустройство территории центральной
районной больницы в г. Малорита Брестской области;
6) проектирование и строительство станции неотложной скорой медицинской помощи
по ул. Куйбышева, 96 в г. Барановичи Брестской области;
7) реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3
г. Гродно» под «Гродненский областной онкологический диспансер»;
8) строительство корпуса Центра репродуктивного здоровья УЗ «Клинический
родильный дом Минской области» в г. Минск;
9) строительство операционно-реанимационного корпуса УЗ «Минская ордена
Трудового Красного Знамени областная клиническая больница».
Общая стоимость вышеуказанных проектов составляет 298,89 млн долларов США.
Однако следует подчеркнуть, что указанная стоимость инфраструктурных проектов в сфере
здравоохранения высока, и данные проекты не могут быть реализованы только за счёт
государственного бюджета.
Для реализации инфраструктурных проектов традиционно государство применяло
следующие основные механизмы:
1) фондирование отечественных банков для предоставления ими доступных
кредитных ресурсов;
2) предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по внутренним и
внешним займам;
3) привлечение
Правительством
либо
Республикой
Беларусь
внешних
государственных займов на инфраструктурные цели;
4) прямое финансирование из средств бюджета.
Безусловно, если брать сферу здравоохранения, то в четвёртый механизм является
основным в Республике Беларусь. Как результат – необходим поиск дополнительных путей
притока денежных средств в здравоохранение, не увеличивающий нагрузку на годовой
бюджет.
С другой стороны, в 2018 году структура расходов консолидированного бюджета
Республики Беларусь на здравоохранение в разрезе бюджетов представлена следующим
образом: 18,8 % расходов покрывались за счёт республиканского бюджета и 81,2 % – за счёт
местных бюджетов. Очевидно, что местные бюджеты не способны покрыть потребность в
расходах на такие крупные инфраструктурные объекты в сфере здравоохранения.
Проанализируем
структуру
государственного
финансирования
сферы
здравоохранения за 2018 год (рис. 2).
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Согласно рис. 2, основная доля расходов финансирования сферы здравоохранения
(88 %) направлена на обеспечение работы учреждений здравоохранения. Кроме того, стоит
отметить, что в структуре финансирования медицины не предусмотрено строительство
крупных инфраструктурных объектов.

прикладные иные расходы
9%
исследования
2%
санитарный
надзор
1%

обеспечение
медпомощи
88 %

Рис. 2. Структура государственного финансирования сферы здравоохранения в
2018 году
В Беларуси достаточно развита сеть стационарных лечебных учреждений, так на 1 000
человек приходится 10,6 койки (в США – 2,7) со средним пребыванием на койке 10,4 дня [4,
c.180], при этом очевидна неэффективность использования даже тех средств, которые
отпущены на здравоохранение если сравнить среднюю продолжительность жизни
гражданина Республики Беларусь и стран Европы и США. Таким образом, напрашивается
закономерный вывод: в Беларуси при недостаточном финансировании выстроена затратная и
малоэффективная система здравоохранения и отсутствие радикальных изменений в отрасли
приведёт к нарастанию демографических проблем.
Как следствие, для здравоохранения Республики Беларусь необходим поиск
дополнительных источников финансирования, эффективного управления с сохранением
государственной собственности на лечебные учреждения. Наиболее эффективным вариантом
является широкое использование государственно-частного партнёрства.
Выводы. Таким образом, можно перечислить главенствующие предпосылки широкого
внедрения государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения Республики
Беларусь:
1) недостаточное финансирование здравоохранения;
2) несоответствие уровня оснащенности большинства лечебных учреждений
современным европейским стандартам диагностики и лечения;
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3) инвестиционные затраты при реализации государственных программ зачастую
оказываются завышенными;
4) низкая эффективность использования ресурсов и высокий потенциал для
оптимизации бизнес процессов и совершенствования методов оказания медицинской
помощи;
5) низкий уровень развития частной медицины;
6) недостаточное привлечение частных инвестиций как дополнительного источника
финансирования;
7) наличие потребности в модернизации и реконструкции, существующих лечебных
учреждений;
8) необходимость выполнения проектов создания или реконструкции объектов
здравоохранения «под ключ»;
9) использование компетенций частного бизнеса для внедрения современных
технологий менеджмента, управления финансами и инновационных методов лечения;
10) создание условий для организации частных медицинских центров на свободных
площадях государственных лечебных учреждений.
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«ВИРУСНЫЙ» ЭТАП СИСТЕМНОГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА
«VIRAL» STAGE OF THE SYSTEMIC CRISIS OF CAPITALISM
Аннотация. 2020 г. стал рубежом окончательного обвала мировой системы
капитализма в терминальную стадию системного кризиса. Это наглядно демонстрирует его
«вирусный» этап, который является аналогом мировой войны, свидетельствуя о переходе
финансовой олигархии к открытому террору против человечества.
Ключевые слова: системный кризис капитализма, терминальная стадия, финансовая
олигархия, диктатура, современная форма войны.
Abstract. 2020 became the borderline of the final collapse of the world capitalist system
into the terminal stage of the general crisis. This clearly demonstrates its "viral" stage, which is
analogous to the world war, testifying to the transition of the financial oligarchy to open terror
against humanity.
Keywords: systemic crisis of capitalism, terminal stage, financial oligarchy, dictatorship,
modern form of war.
Постановка проблемы. Последняя стадия терминального (летального) кризиса
капитализма совпала с так называемой пандемией, когда нормы международного права в
области прав человека и конституционные гарантии оказались заменены диктуемыми извне
жёсткими решениями властей, схожими с диктатурой наиболее реакционных, наиболее
империалистических элементов финансового капитала. Наряду с этим были предприняты
меры государственного вмешательства в экономику, которые по замыслу их инициаторов
должны были минимизировать ущерб от карантинных мероприятий. Автор намерен
рассмотреть последствия данных действий и определить дальнейший ход событий.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика «вирусного» этапа
системного кризиса капитализма в научной литературе недостаточно исследована, что
объясняется, прежде всего, его развёртыванием в рамках настоящего времени. Имеются
лишь отдельные заслуживающие внимания выступления зарубежных и российских авторов,
принадлежащих к научному (профессор, доктор экономических наук В. Катасонов – Россия,
экономист Ник Бимс - Австралия) [1] и журналистскому сообществу (Л. Эллиотт –
Великобритания, А. Шахин – США, Ф. Штокер – Германия, С. Копылов, А. Несмиян,
Д. Перетолчин – Россия) [2], Их авторы анализируют некоторые проявления нынешнего
этапа кризиса, отмечая его воздействие на экономическую, политическую и социальную
сферы.
Формулирование целей. В связи с этим автор статьи предпримет попытку дать общую
характеристику «вирусного» этапа системного кризиса капитализма и его последствий.
Изложение основного материала исследования. Депрессивное развитие капитализма
после 2008 г. заставило мозговой трест финансовой олигархии - Римский клуб ещё в 2017 г.
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приступить к поиску альтернативы для человечества под лозунгом «Старый Мир обречен.
Новый Мир неизбежен!», отталкиваясь от следующей оценки происходящего: сегодняшний
кризис не циклический, но усиливающийся и включает социальный, политический,
культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической
системы. Преодолеть это, по мнению авторов доклада, возможно путём применения
экспериментальных подходов к управлению, экономике, образованию, общественному
развитию на основе устойчивого сельского хозяйства, децентрализованной энергетики,
регенеративной урбанизации, круговой экономики, реформы финансового сектора, этичного
инвестирование и т.д. [3, р. 1-2].
Тем не менее, к 2020 г. ситуация в мировой экономике ухудшилась. Достаточно
отметить уход процентной банковской ставки на близкие к нулю или отрицательные
позиции, продолжение политики «количественных смягчений» (заливания экономики
деньгами), торговые войны и т.д. Экономический рост за счёт раздувания валового
внутреннего продукта нереальным сектором и применения иной методики расчётов не
отражал действительного положения дел.
И здесь для финансовой олигархии весьма своевременной оказалась вспышка
сезонного острого респираторного заболевания, которой Всемирной организацией
здравоохранения, известной своими связями с глобальным бизнесом, путём нестандартной
процедуры был придан статус пандемии.
Предпринятые властями стран мира меры противодействия, связанные с закрытием
или приостановлением работы предприятий и организаций, транспортными ограничениями,
социальным разобщением населения уже имеют и будут иметь следующие результаты:
общие потери мирового производства по данным Международного валютного фонда
вырастут с 11 триллионов долларов в 2020-2021 гг. до 28 триллионов в 2020-2025 гг. Как
минимум 90 миллионов человек впадут в «крайнюю нищету» только в текущем году [4], до
150 млн. окажутся в такой крайней бедности, что их жизнь будет под угрозой, в большинстве
стран последствия «вирусного» этапа кризиса почти наверняка будут ощущаться вплоть до
2030 г. По имеющимся оценкам, число живущих в экстремальной бедности людей возрастет
с 8,4 % до 9,1 % при падении показателей мировой экономики на 5 % в 2020 г. При
сокращении в 8 % доля бедного населения увеличится до 9,4 % [5]. В июле 2020 г.
Организация Объединённых Наций спрогнозировала, что в 2020 г. число нищих в мире
возрастет на 71 млн. человек по сравнению с 2019 г. Очевидно, что рост нищеты неизбежно
повлечет за собой и рост смертности, а фармацевтические корпорации (Биг Фарма) получат
дополнительные миллиардные прибыли [6]. Работа на дому, которой охвачено в мире от 30
до 50 процентов работоспособного населения, не привела к повышению производительности
труда, а способствовала сокращению количества людей в торговых центрах и убыткам,
которые несут железнодорожные (а фактически все транспортные – А.М.) операторы [7].
Меры финансовой поддержки населения, реализуемые в ряде стран, носили единовременный
характер, и решить рукотворную проблему не могли.
С другой стороны, по имеющимся данным, вмешательство государств в экономику
только в 2020 г. вышло на уровень 12 трлн. долларов – около 12 % мирового ВВП. Кроме
того, 7,5 трлн. «закачали» в финансовую систему центральные банки. Как следствие,
государственные долги возрастут до рекордных 100 % от мирового ВВП. За последние
полгода практика государственного регулирования экономики привела к передаче
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триллионов долларов в руки правящей элите, а масса населения находится в наихудших
условиях со времен «Великой Депрессии» [8].
Понятно, что такая реальность и тревожные перспективы заставляют трудящихся
высказывать своё несогласие и выходить на публичные протестные акции. Мы это уже
видим в различных точках планеты. Для подавления народного недовольства власти
используют крайне жесткие меры, объясняя их заботой о здоровье населения, а фактически
растягивая «пандемию». Причём жизнь в условиях рукотворных форс-мажорных
обстоятельств постепенно становится нормой, неограниченной во времени и пространстве.
Государства, выражая интересы правящего класса капиталистов, таким образом, всё
более переходят к мобилизационной форме управления, используя диктатуру буржуазии и
террор против собственного народа, как единственно возможную практику. Удерживать
свою диктатуру старыми методами парламентаризма и вообще буржуазной демократии в
условиях терминального кризиса невозможно, более того, эти методы становятся помехой
для капиталистов как во внутренней политике (борьба против других классов), так и во
внешней политике (война за очередной империалистический передел мира) [9]. В качестве
испытанной формы обеспечения экономических и политических интересов глобальной
финансовой олигархии буржуазия использует фашизм, который понимается здесь как
открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических,
наиболее империалистических элементов финансового капитала [10, с. 120].
На этой основе предполагается подавить народное недовольство; модернизировать
устаревшие фонды; списать долги и перезапустить другие (кризис капитализма неизбежно
вытекает из его кредитной природы, а значит – кризис неплатежей приводит к
необходимости списания долгов) [11]; за счет проигравшего конкурента расширить рынки;
обеспечить сокращающуюся прибыль путём искусственного роста котировок акций
медицинских, фармацевтических и информационных компаний, перезапустить мировой
долг, а все проблемы переложить на трудящихся. С этой точки зрения нынешняя «пандемия»
– это современная форма войны и по экономическим, и по политическим, и по
международным меркам [12]. Эта мировая война выглядит иначе, чем предыдущие, но
содержательно ничем от них не отличается. В ходе войны уничтожается материальная и
промышленная база, чем существенным образом снижается давление на рынок со стороны
предложения. Испаряются в никуда деньги частных лиц, которые в ходе войны стремительно
беднеют и нищают, что обнуляет все социальные гарантии. Итог масштабной войны – это
всегда перезапуск мировой экономики и новые кредиты, которые теперь обеспечены новым
строительством новых мощностей. Обнищавшее население готово работать за гроши либо
отказаться от социальных гарантий [13].
Таким образом, «пандемия» используется во всемирном масштабе для выживания
всего капиталистического строя. В этом суть «вирусного» этапа глобального кризиса
капитализма.
Развитие дальнейших событий предполагает усиление репрессий и ответной реакции
со стороны народных масс. А дальше всё по известной и опробованной на практике стезе. В
слабом звене капиталистической системы сложатся условия для перехода к следующей,
прогрессивной общественно-экономической формации, которая в течение ближайших лет
докажет свои преимущества.
Выводы. Предпринятые на «вирусном» этапе системного кризиса капитализма
действия властей большинства государств мира не улучшили ситуацию, а наоборот, нанёсли
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и продолжают наносить значительный ущерб, как экономикам отдельных стран, так и
мировому хозяйству, в целом.
Автор полагает, что «вирусный» этап системного кризиса капитализма, является
аналогом мировой войны, направленной на списание долгов и перераспределение
собственности, рынков сбыта и источников сырья. С другой стороны, он свидетельствует о
переходе финансовой олигархии, контролирующей структуры надгосударственного
управления и согласования открытого и закрытого типов, к фашизму, при помощи которого
капитализм будет пытаться продлить свою агонию. История неоднократно показывала
тщетность таких попыток.
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DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
CONDITIONS OF SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC PHYSICS
Аннотация: В статье предложена методика комплексной оценки социальноэкономического развития территорий Российской Федерации в условиях развития цифровой
экономики на основе изучения количественных показателей, характеризующих процессы
технологического развития и информатизации с различных сторон.
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Abstract. The article proposes a methodology for a comprehensive assessment of the socioeconomic development of the territories of the Russian Federation in the context of the development
of the digital economy based on the study of quantitative indicators that characterize the processes
of technological development and informatization from various angles.
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Постановка проблемы. Действующие в международной и отечественной практике
методы оценки развития цифровой экономики и движения к информационному обществу
основаны на измерении единичных показателей и рейтинговом методе обобщения,
показывающем ранг страны или региона в их совокупности [1-3]. Динамизм мировых
процессов цифровизации и цифровой трансформации экономики и социума, множество
показателей, характеризующих разные стороны и этапы цифрового развития, существенная
их вариация по секторам экономической деятельности и территориальным образованиям
диктуют необходимость применения комплексных оценок и разработки методов
интегральной оценки цифрового развития в пространственном и временном аспектах [4, 9,
12]. Для правильного методологического обоснования системы показателей оценки
состояния и потенциала цифрового развития экономики и общества необходимо опираться
не только на цели, задачи и критерии цифрового развития с учетом этапов и
закономерностей становления информационного общества, но и методические принципы
сведения в комплексный показатель множества параметров цифрового развития [10].
Обобщение отечественного и зарубежного опыта исследований вопросов оценки
социально-экономического развития территорий в условиях научно-технологических
изменений и развития цифровой экономики позволяет заключить, что на сегодняшний день
недостаточно проработанными являются следующие вопросы:
• исследование информационно-статистической базы на предмет обеспечиваемых ею
возможностей определения состояния развития цифровой экономики;
• определение основных факторов, которые оказывают влияние на развитие
цифровой экономики и посредством которых можно воздействовать на них;
• учет регионального аспекта уровня развития цифровой экономики;
• разработка инструментария проведения прогнозной оценки развития цифровой
экономики.
Целью данной статьи является разработка и апробация методики комплексной
оценки социально-экономического развития территорий Российской Федерации в условиях
научно-технологических изменений и развития цифровой экономики.
Анализ основных исследований и публикаций. Рассмотрим зарубежные и
отечественные методики оценки уровня развития информационно-коммуникационные
технологий, цифровой экономики.
На мировом уровне, вклад цифровой экономики в экономику страны оценивается
через показатель цифрового ВВП. Для оценки используется расчет ВВП по расходам. ВВП
по расходам – это сумма:
• конечного потребления, которое включает в себя: расходы онлайн (электронная
коммерция, медиауслуги и др.); совокупность затрат потребителей на доступ в сеть Интернет
(услуги связи и устройства доступа);
• капитальных затрат: инвестиции в развитие мобильного и фиксированного
Интернета как операторов связи, так и для частного бизнеса;
• объем государственных затрат на ИКТ: аппаратное и программное обеспечение,
телекоммуникации и инфраструктуру «цифры»;
• сумма чистого экспорта связанных с ИКТ оборудования и услуг и чистого
экспорта, связанного с электронной трансграничной торговлей.
Количественная оценка масштабов цифровой экономики связана с трудностями,
обусловленными различиями в подходах к ее количественному измерению. Так, по мнению
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BCG (Бостонская консалтинговая группа), уровень цифровизации экономики страны должен
рассчитываться через индекс e-Intensity [5]. Он рассчитывается как средневзвешенная трех
субиндексов: развитие инфраструктуры, онлайн-расходы, активность пользователей.
Субиндекс «Развитие инфраструктуры» отображает степень развития инфраструктуры и
наличие и качества доступа в Интернет (фиксированного и мобильного). Субиндекс
«Онлайн- расходы» включает расходы на онлайн-розницу и рекламу онлайн. Субиндекс
«Активность пользователей» рассчитывается как средневзвешенное значение субиндексов
более низкого уровня: активность компаний, активность потребителей и активность
государственных учреждений. Все субиндексы формируются из средневзвешенных значений
нескольких параметров, лежащих в их основе.
Также существует макроэкономическая оценка цифровизации экономики через три
направления: 1) оценка цифровизации экономики с позиции цифровизации отрасли;
2) оценка уровня развития цифровой экономики с позиции телекоммуникаций; 3) оценка
цифровой экономики через призму уровня развития ИКТ в странах мира [7].
Изложение основного материала.Анализ существующих методик оценки цифрового
развития экономики позволил установить, что в полной мере они не могут быть
использованы для проведения оценки социально-экономического развития территорий
Российской Федерации в условиях научно-технологических изменений и развития цифровой
экономики, что обуславливает необходимость разработки авторского методического
инструментария, учитывающего существующие методики и следующие требования:
• сформированная система показателей оценки уровня социально-экономического
развития территорий Российской Федерации в условиях научно-технологических изменений
должна подвергать учету ресурсную базу и динамические способности потенциала,
связанного с развитием цифровых и информационных технологий в процессе их
формирования, наращивания и использования;
• формируемые исходные данные для оценки социально-экономического развития
территорий Российской Федерации в условиях научно-технологических изменений и
развития цифровой экономики должны нести объективный характер и быть доступными из
официальной статистической базы;
• возможность представления полученных аналитических результатов оценки
социально-экономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики и их графической
интерпретации.
Таким образом, в ходе проекта предложен авторский подход к оценки социальноэкономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики
Теоретико-методологической основой для разработки методики послужили научные
концепции, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области
инновационного, индустриально-технологического развития, экономико-математического
моделирования, теории управления; законодательные и нормативно-правовые акты
государственных органов власти, федеральные законы и постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам социально-экономической модернизации в условиях
научно-технологических изменений и развития цифровой экономики.
Методика оценки социально-экономического развития территорий Российской
Федерации в условиях научно-технологических изменений и развития цифровой экономики
105

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
проведена на основе изучения количественных показателей, характеризующих процессы
технологического развития и информатизации с различных сторон (использование как
населением, так и предприятиями). Количественная оценка демонстрирует степень
проникновения новых технологий в различные сферы экономики, которая произведена на
основе результирующего индекса. Итоговый список показателей приведен в таблице 1. Во
втором столбце табл. 1 представлен коэффициент, применяемый при нормировании
показателя, а в столбцах 3 и 4 – весовые коэффициенты, используемые в формуле линейной
свертки частных показателей в агрегированный индекс.

Список показателей, используемых в расчетах
№

Показатель

Таблица 1

Нормативно
значение-Pij

Весовой
Весовой
коэффициент- αij коэффициентβj
Использование ИКТ и сети интернет населением
1. Удельный вес домохозяйств, имевших
100
0,250
0,5
персональный компьютер, %
2. Удельный вес домохозяйств, имевших
100
0,250
доступ к сети Интернет, %
3. Использование сети Интернет
100
0,250
населением, %
4. Число активных абонентов
100
0,250
фиксированного и мобильного
широкополосного доступа к сети
Интернет на 100 человек населения, ед.
5. Число подключенных абонентских
1000
0,250
устройств подвижной радиотелефонной
связи на 1000 чел. населения, ед.
Использование ИКТ и сети интернет предприятиями
6. Организации, использовавшие
100
0,166
0,5
персональные компьютеры, %
7. Организации, использовавшие
100
0,166
«облачные» серверы, %
8. Организации, использовавшие
100
0,166
широкополосный интернет, %
9. Организации, имевшие веб-сайт, % от
100
0,166
общего числа обследованных организаций
соответствующего субъекта РФ
10. Удельный вес организаций,
100
0,166
использующих специальные
программные средства для управления
автоматизированным производством
и/или отдельными техническими
средствами, %
11. Удельный вес организаций,
100
0,166
использующих информационные и
коммуникационные технологии,%
Источник: расчеты автора

Первая группа показателей характеризует «физические» возможности использования
информационных технологий населением. Вторая группа включает те показатели, которые, с
нашей точки зрения, характеризуют использования информационных технологий
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предприятиями и изменения инфраструктуры, необходимые для современного производства,
такие как интернет вещей, промышленный интернет или облачные вычисления, которые
требуют каналов связи с высокой пропускной способностью.
На основании приведенных в табл. 1 показателей были рассчитаны региональные
социально-экономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики. Расчеты были проведены на
основе данных Росстата за 2017 год и сборника, выпускаемого НИУ ВШЭ. Процедура
представления показателей в агрегированный индекс следующая:
I = 10*∑ Ij*βj,
где:
Ij – подындекс подгруппы j;
βj – весовой коэффициент подгруппы j.
Ij = ∑ xij*αi ,
где:
xij – нормированное значение показателя i группы j;
αij – весовой коэффициент при показателе i группы j.
xij = yij/pij,
где:
yij – исходное значение показателя i группы j;
pij – нормирующий коэффициент при показателе i группы j.
Величина всех коэффициентов приведена в табл.1.
В табл. 2 содержится результаты агрегированного индекса социально-экономического
развития территорий Российской Федерации в условиях научно-технологических изменений
и развития цифровой экономики в разрезе СЗФО РФ
Таблица 2
Агрегированный индекс социально-экономического развития территорий Российской
Федерации в условиях научно-технологических изменений и развития цифровой экономики
в разрезе СЗФО РФ

Регион
г. Санкт-Петербург
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Республика Коми
Архангельская область
Новгородская область
Республика Карелия
Вологодская область
Псковская область
Источник: расчеты автора

Использование
ИКТ и сети
интернет
населением
10,13
8,23
8,74
8,34
8,01
7,76
7,42
7,36
7,27
7,14
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Использование ИКТ
и сети интернет
предприятиями
7,57
6,76
5,88
6,21
5,43
5,48
5,35
5,23
5,02
4,63

Агрегированный
индекс
8,85
7,50
7,31
7,28
6,72
6,62
6,39
6,30
6,15
5,89
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Оценка социально-экономического развития территорий Российской Федерации (в
разрезе СЗФО) в условиях научно-технологических изменений и развития цифровой
экономики свидетельствует о том, что самым большим агрегированный индексом
использования ИКТ и сети интернет в 2017 г. обладал г. Санкт-Петербург (8,85) и его отрыв
от остальных регионов значителен. Далее расположились следующие регионы СЗФО –
Калининградская область (значение индекса – 7,50), Ленинградская область (7,31),
Мурманская область (7,28) и Республика Коми (6,72).
Вместе с тем, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что
отставание регионов СЗФО от лидера (г. Санкт-Петербурга) по агрегированному индексу
использования ИКТ и сети интернет, характеризующий социально-экономическое развития
регионов в условиях научно-технологических изменений и развития цифровой экономики не
столь существенно, особенно в части использования информационно-коммуникационных
технологий предприятиями.
Выводы. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в современных условиях
информационные технологии и цифровая трансформация могут стать основным фактором
технологических перемен и условием обеспечения конкурентоспособности как на уровне
отдельных предприятий, так и на уровне регионов, приводя к перестройке всех
экономических и производственных процессов, повышению качественных характеристик
отраслей российской экономики.
Таким образом, апробация методического инструментария оценки социальноэкономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики дает возможность не только
его практической реализации в системе управления и мониторинга реализацией
национальных и региональных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», но
и получения четкой картины наличия узких мест достигнутого положения и установления
резервов повышения уровня цифрового развития регионов. Измерение социальноэкономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики по его параметрам и
компонентам в количественном выражении дает возможность правильно оценить
перспективы развития рынков в России и за рубежом, планирования развития совместного
или интегрированного бизнеса в сфере связи, ИКТ и информатизации.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ КАК КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ELECTRONIC SERVICES AS AN ELEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF
ELECTRONIC GOVERNMENT
Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной эффективности
электронного правительства посредством анализа предоставления электронных услуг
населению (на примере Республики Беларусь и Республики Казахстан). На основании
полученных данных определяются направления услуг, оказываемых в электронном формате,
и рекомендации по увеличению объема услуг по актуальным для общества сферам.
Ключевые слова: электронные услуги, электронное правительство, электронное
государство, информационная система, программа.
Abstract. The article examines one of the elements of electronic government - electronic
services, on the example of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan. Based on the
data obtained, the main directions of services provided in electronic format are determined, and
recommendations for increasing the volume of services in areas relevant to society are determined.
Key words: electronic services, electronic government, electronic government, information
system, program.
Постановка проблемы. Развитие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), переход человечества в эпоху информационного общества, привели к изменениям во
всех сферах его жизни. В экономическом аспекте интенсивное развитие ИКТ привело к
дигитализации экономики, которая «фактически является трендом макроэкономического
развития, характеризующим темпы и качество социально-экономического развития
большинства стран мира» [1, с. 606]. В политико-управленческом аспекте экспансия ИКТ
фактически трансформировала сферу государственного управления. Массовое внедрение и
использование информационных ресурсов позволяет обеспечивать минимальное личное
взаимодействие представителей аппарата управления с физическими и юридическими
лицами. Это значительно снижает издержки социальных коммуникаций для каждой из
сторон, способствует получению необходимых документов в кратчайшие сроки и
существенно снижает возможности для коррупции в управленческом процессе. Речь идет о
таком явлении, как «электронное государстве», которое до недавнего времени
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отождествляли с термином «электронное правительство», что обусловлено его
происхождением. В терминологическом аспекте понятие «электронное государство»
соответствует английскому термину «e-government». Иногда оно переводится и как
«электронное правительство», однако в данном контексте электронное государство (egovernment) необходимо рассматривать как систему, предусматривающую взаимодействие
законодательной
(«электронный
парламент»),
исполнительной
(«электронное
правительство») и судебной («электронное правосудие») ветвей власти при помощи ИКТ [2].
Соответственно, электронное правительство – подсистема электронного государства,
основным элементом реализации которого являются электронные услуги.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследования электронных услуг как
компонента реализации электронного правительства, выступающего в качестве критерия его
эффективности на разных уровнях, практически не рассматриваются в современном
социально-гуманитарном знании, что определяет теоретическую и прикладную актуальность
данной проблематики.
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в определении социальной
эффективности электронного правительства посредством анализа предоставления
электронных услуг населению (на примере Республики Беларусь и Республики Казахстан).
Изложение основного материала исследования. В Республике Беларусь (далее – РБ)
формирование электронного правительства началось в 2003 году, когда была утверждена
государственная программа информатизации «Электронная Беларусь», цель которой –
формирование в стране единого информационного пространства, обеспечивающего создание
условий для повышения эффективности функционирования экономики, государственного и
местного управления, обеспечения прав на свободный поиск. Стоит отметить, что по итогам
к 2010 году из 108 проектов было реализовано 107 проектов по информатизации экономики,
образования, здравоохранения, культуры, торговли, логистики, налогов.
Второй этап становления электронного правительства нашел свое отражение в
«Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий на 2011-2015 годы», направленной на создание электронного
правительства, электронных торговли, здравоохранения, обучения, занятости и социальной
защиты населения, электронной экономики. В качестве основных целей провозглашались
создание условий для ускоренного развития услуг в сфере информационных технологий, а
также формирование государственной системы оказания электронных услуг [3].
Принятые за последние годы постановления, положения, стратегии и программы
развития электронного правительства (Стратегия развития информационного общества до
2015 года; Постановление Совета Министров РБ «О базовых электронных услугах»)
направлены на углубление электронного взаимодействия граждан и государственных
органов. В целом, к 2015 году задачи развития информатизации были выполнены. Об этом
свидетельствуют оценки международных организаций, а также создание базового комплекса
электронного правительства.
Современный этап реализуется в рамках «Стратегии развития информатизации в
Республике Беларусь на 2016-2022 годы», цели которой заключаются в формировании
цифровой экономики, развитии информационного общества, а также в совершенствовании
электронного правительства. Для каждой подпрограммы определен ожидаемый результат к
2022 году. Так, для информатизации в сфере образования доля открытых электронных
образовательных ресурсов должна составить 80 %.
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На сегодняшний день в РБ определен ряд государственных информационных систем и
инфраструктурных решений, которые обеспечивают возможность автоматизированного
электронного взаимодействия всех участников информационного обмена (государственный
аппарат, население и бизнес), ключевыми из которых являются: общегосударственная
автоматизированная информационная система (ОАИС); система межведомственного
электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь (СМДО);
государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь (ГосСУОК) [4].
В данной работе остановимся на одном из важнейших элементов электронного
правительства – общегосударственная автоматизированная информационная система
(ОАИС). Её основное назначение – интеграция всех государственных информационных
ресурсов (систем) и оказания на основе сведений из них электронных услуг для всех
категорий потребителей с целью повышения эффективности и качества функционирования
государственных органов.

Рис. 1. Предоставление электронных услуг потребителям в Республике Беларусь
Источник: разработано автором на основе данных [4].
С помощью единого портала электронных услуг сегодня оказывается 157 сервисов
для граждан и юридических лиц, в том числе 113 электронных услуг и 44 административных
процедуры. Ежегодно оказывается более 500 000 электронных услуг. В общем смысле,
ОАИС – инструмент по наращиванию функционала и электронных сервисов под текущие
потребности пользователей (оказание электронных услуг, осуществление административных
услуг в электронном виде). Рассмотрим данные услуги более подробно, акцентировав
динамику и параметры их предоставления потребителям. Для наиболее удобного восприятия
данные по количеству услуг, оказываемых физическим лицам органами государственной
власти, представлены в виде диаграммы (рис. 1).
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Так, в соответствии с данными, представленными на официальном портале
электронных услуг, физическим лицам предоставлена возможность получить 53
электронные услуги по различным направлениям, реализация которых возложена на
различные ведомства. Более трети от общего количества услуг оказывает Национальное
кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу, 11,3 % – Министерство
труда и социальной защиты, 9,4 % – Министерство антимонопольного регулирования и
торговли.
Возможность получить услугу в электронном виде есть и у юридических лиц (109
услуг, по данным за 2020 год), оказываемых в стране 16 различными ведомствами. В данном
случае, начиная с министерств и государственных комитетов, и заканчивая Верховным
Судом и Оперативно-аналитическим центром при Президенте РБ. В основном, все услуги,
предоставленные для физических лиц, распространяют свое действие и на юридических лиц.
Для организаций значительную часть электронных услуг (29,3 %) предоставляет
Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу, 16,5 % –
Министерство труда и социальной защиты, 14,9 % – Министерство по налогам и сборам [5].
Стоит отметить, что 50,9 % электронных услуг РУП «Национальный центр
электронных услуг» оказывает на безвозмездной основе. Полный перечень услуг
регламентируется Постановлениями Совета Министров РБ № 138 (например,
Предоставление основных персональных данных физических лиц, сведения о документах об
образовании, информация о плательщиках (иных обязанных лиц) и т.д.) [6]. Сведения о
платных услугах представлены на сайте НЦЭУ. Самая «дорогая» информация на
сегодняшний день предоставляется из ГИР «Реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь» по таким услугам, как Специальная
информация (167,50 руб. коп) и Общегосударственный классификатор «СОАТО» (100 руб.).
Проведенный анализ показал, что значительную часть услуг оказывают Национальное
кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного
регулирования и торговли. Это обусловлено спросом со стороны граждан, особенно по таким
направлениям, как информация по земельным участкам, капитальным строениям, о
принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества; в последнее время стали
актуальны сведения о размере получаемой пенсии, пособий на детей.
В число наиболее востребованных услуг по данным, представленным на официальном
портале, входят следующие: сведения о юридических лицах и ИП, о плательщиках (иных
обязанных лиц), не составляющих налоговую тайну; сведения по делам об экономической
несостоятельности (банкротству); регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства, временно пребывающих в РБ и др. [5].
На сегодняшний день в систему ОАИС интегрировано 27 государственных
информационных ресурсов, начиная с государственных регистров и заканчивая банками
данных (социальных выплат; по учету и движению безработных, трудоспособных граждан,
не занятых в экономике), различными ведомствами оказываются 119 услуг в общей
сложности (исходя из кода услуги). Большую часть услуг реализуют Национальное
кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу (30,0 %) и Министерство
труда и социальной защиты (17,6 %). Это говорит о том, что проводимая государством
политика, ориентированная на общество, также находит свое отражение в одной из
составляющих электронного государства.
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Внедрение в политическую систему «электронного правительства» прослеживается во
всех постсоветских странах. Так, активно этот проект реализуется в Республике Казахстан
(далее – РК), к вопросу которого подошли несколько лет назад. Формирование подсистемы
электронного государства берет свое начало с Программы Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева от 20 мая 2015 года «План нации – 100 конкретных шагов по реализации
пяти институциональных реформ», в соответствии с которой одним из шагов являлось
создание некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан», которая должна стать единым провайдером государственных
услуг, интегрируя все центры обслуживания населения в единую систему с целью
оперативного получения гражданами РК всех государственных услуг в одном месте [7].
Для реализации поставленной цели в законодательные акты вносились изменения и
дополнения по вопросам оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим
лицам по принципу «одного окна», ведения государственного земельного кадастра,
пенсионного и социального обеспечения Государственной корпорацией.
В 2016 году путем реорганизации республиканских государственных предприятий
было создано некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан». На сайте корпорации представлены паспорта оказываемых
государственных услуг. Стоит отметить, что на сайте отсутствуют когорты,
характеризующие субъектную принадлежность, т.е. предназначена для физических,
юридических лиц / ИП. При этом есть раздел, связанный с оказанием государственных услуг
для лиц с ограниченными возможностями.
На сайте представлено 19 паспортов различной направленности, каждый из которых
включает услуги, оказание которых возможно не выходя из дома. Несмотря на то, что
реализация концепции «Электронного Правительства» началась пару лет назад, однако уже
сегодня прослеживаются значительные результаты. В частности, в электронный формат
было переведено 215 услуг, большинство из которых касаются таких направлений, как
социальное обеспечение (назначение пособий, пенсионных выплат, жилищной помощи) –
17,2 %, образование и наука (выдача дубликатов документов об образовании, прием
документов и выдача направлений) – 11,1 %, недвижимость и движимое имущество (выдача
справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества) – 9,7 %. Незначительное число
услуг реализуется в сфере промышленности и безопасности (2,3 %), природных ресурсов и
экологии, здравоохранения и медицинской деятельности (1,3 %), трудоустройства и
занятости (0,9 %), что обусловлено низким спросом со стороны населения. Как правило,
общество волнуют вопросы социальной политики, включая социальное обеспечение,
образование, транспорт, а также налоговой и правовой политики [8].
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Рис. 2. Предоставление электронных услуг потребителям в Республике Казахстан
Источник: разработано автором на основе данных [4].
В РБ на официальном портале Электронных услуг представлено 11 паспортов услуг,
регулирующих определенную сферу. По данным за 2020 год в стране реализуется 136
электронных услуг, наибольшая часть из которых охватывает направления работы и
занятости (21,3 %) и финансов (20,5 %). На этапе формирования находятся сферы
образования и науки (1,4 %), здравоохранения и медицины, лицензирования и гражданства и
миграции (по 0,7 %).
Таким образом, электронные услуги как элемент реализации электронного
правительства постепенно развиваются и совершенствуются. Благодаря им обеспечивается
быстрое взаимодействие с обществом и третьим сектором, обеспечивается автоматизация
процессов управления, следовательно, повышается эффективность государственного
управления в целом.
Таким образом, анализ отечественного и зарубежного опыта (на примере Республики
Казахстан) показал, что в Республике Беларусь действуют 11 паспортов электронных услуг,
включающие 136 услуг по различным направлениям как для физических лиц, так и
юридических. В Республике Казахстан в электронный формат переведено 215 услуг,
объединенных в 19 паспортов и связанных с социальным обеспечением (17,2 %),
образованием и наукой (11,1 %), недвижимостью и движимым имуществом (9,7 %). В
Беларуси большая часть переведенных в новый формат услуг касаются работы и занятости
(21,3 %) и финансов (20,5 %). Такие направления, как образование и наука, здравоохранение,
лицензирование практически не реализуются в электронной форме как в Казахстане
(назначение пособий, пенсионных выплат, жилищной помощи, выдача дубликатов
документов об образовании), хотя для социального государства они являются
приоритетными. Дальнейшее развитие электронного правительства видится путем
увеличения объема государственных услуг, особенно в социальной сфере, что способствует
повышению информатизации в процессе взаимодействия с физическими и юридическими
лицами, а также эффективности аппарата управления.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
AUTOMATION OF LOGISTICS PROCESSES
Анотація. У статті розглянутий процес автоматизації логістичних процесів на
прикладі процесу замовлення товарів у магазини. Представлено узагальнену послідовність
бізнес-процесів замовлень товару та різноманітні фактори, які впливають на калькуляцію
вартості замовлення. Описані основні інструменти автоматизації процесу замовлення товару
на мові програмування.
Ключові слова: логістичний процес, прибуток, витрати, мова запитів SQL, мова
програмування Python, мова програмування R.
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Abstract. The article considers the process of automation of logistics processes on the
example of the process of ordering goods in stores. The generalized formula of the order of the
goods and various factors influencing calculation of the order are defined. The main tools for
automating the ordering process are described.
Keywords: logistics process, profit, costs, SQL query language, Python programming
language, R. programming language.
Постановка проблеми. Логістичний процес, як взаємообумовлений, цілеспрямований
рух сукупності потоків ресурсів та їх трансформація у процесі задоволення
платоспроможного попиту на готовий продукт [2], можна вважати будь-яке перевезення
матеріальних ресурсів, з метою отримання прибутку та інших корисних ефектів. Метою
будь-якого комплексу бізнес процесів є посилення ефективності шляхом максимізації
прибутку та мінімізації витрат. Логістичні процеси займають центральне місце у формування
комплексу бізнес-процесів. Збутовий та логістично-транспортний ланцюг доданої вартості є
процесами перевезення й зберігання матеріальних ресурсівпри яких виникає значна кількість
прямих і непрямих витрат: ресурсозабезпечення, транспортні витрати, витрати на тимчасове
зберігання ресурсів, амортизація тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування виробничозбутового ланцюга доданої вартості та автоматизації логістичних процесів на підприємствах
висвітлені у наукових працях зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких: Анікін Б.О.,
Алесінська Т.В., Бауерсокс Д.Дж., Войнаренко М.П., Гаджінський А.М., Кальченко А.Г.,
Крикавський Є.В., Клосс Д.Дж., Моргулець О. Б., Руденко Г. Р., Чорнописька Н.В.,
Шандрівська О.Є.
Метою написання статті є розкриття аспектів автоматизації логістичних процесів на
підприємствах і обґрунтування впровадження автоматизованої системи замовлення товарів у
магазини на основі мов програмування.
Виклад основного матеріалу. В Україні набуває особливого значення інтеграція
виробничих ланцюгів, що характеризується кооперуванням виробництва, міжгалузевими та
внутрішньогалузевими зв`язками. Враховуючи інтелектуальний потенціал нашої країни,
особливістю розвитку вітчизняної промисловості є домінування інтеграційних бізнес –
процесів та впровадження процесних інновацій при випуску транспортних засобів [4, с.43].
Результатом ефективної інтеграції виробничо-збутових бізнес-процесів об’єднання на виході є
економічно вигідні умови для виробництва, реалізації, сервісного обслуговування продукції,
ефективне управління процесами, реалізація можливостей ефективного використання
потужностей, оптимізація бізнес-процесів на кожному із етапів виробничо-збутового ланцюга
доданої вартості [7].
З метою мінімізації та унеможливлення непродуктивних витрат потрібно
максимально точно розраховувати кількість та обсяги ресурсів, яку потрібно перевозити. За
умов малих обсягів замовлення товару в магазин не буде достатнього прибутку, а при
занадто великій кількості замовлення – весь товар не буде реалізований і будуть даремно
витрачені грошові кошти, які можна було витратити ефективніше [1]. Розглянемо процес
замовлення товарів більш детальніше. Для розрахунку кількості замовлення товарів потрібно
враховувати багато факторів: день поставки та день наступної поставки, середні продажі,
кількість залишку, кількість товару в дорозі до магазину, мінімальна викладка товару,
розфасовка, термін придатності товару, кількість вихідних протягом періоду замовлення.
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Крім того є фактори, які врахувати набагато важче: збільшення продаж товару протягом
акцій, перебування товару конкурента в акції, термін придатності залишку в магазині,
територіальне розміщення магазинів, погода, сезонність продаж, аномально високі продажі
протягом попередніх періодів, акції протягом попередніх періодів, недопродаж товару,
кількість прострочених товарів [5].
В узагальненому випадку статті калькуляції замовлення товару матимуть вигляд
різниці значень прогнозних продажів товарів та залишків з товаром в дорозі. Однак кожна
категорія товару має свою специфіку продаж. Це означає, що на продаж різних товарів по
різному впливають різні фактори. Наприклад: продаж морозива або фруктів явно залежить
від сезонності, продаж води або пива залежить від температури повітря, а продаж тортів
набагато збільшується під час свят або вихідних. Враховуючи вищесказане, розрахунок
замовлення для різних категорій товару може значно відрізнятись.
Процес замовлення товарів потребує оброблення великої кількості неструктурованої
інформації. Тому майже неможливо здійснювати замовлення, використовуючи тільки засоби
табличного процесора MS Excel, уникнувши при цьому величезної кількості рутинної
роботи.
Найпопулярнішими в Україні інноваційними трендами сучасного соціальноекономічного середовища є цифровими технології, товари, продукти, послуги та інструменти
такі як: інтернет речей, електрокари, хмарні технології, 3D друк, Big data, BlockChain,
RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth,
ePrescription, е-демократія, Digital-страхування, BioTech, NanoTech [3], а для цілей
автоматизації логістичних процесів у виробничо-збутовому ланцюгу доданої вартості
доцільно застосовувати R-studio та Jupyter Notebook.
Наступною проблемою є обмеженість в часі, при розрахунку кількості замовлення.
Замовлення потрібно здійснювати кожний день і до певного визначеного часу, оскільки його
треба передати далі постачальнику. Актуальна інформація про вчорашні продажі і залишки
на магазинах теж з’являється не одразу, що теж скорочує час на здійснення замовлення.
Велика кількість оброблюваної інформації, неможливість врахувати всі фактори,
обмеженість в часі – все це негативно впливає на якість розрахунку замовлення. Тому
необхідно автоматизувати даний процес. Це допоможе уникнути великої кількості рутинної
роботи, а отже і уникнути потенційних помилок в розрахунку. Для автоматизації процесу
замовлення товарів потрібно спочатку зібрати всю необхідну інформацію. Інформація про
продаж товарів, залишки, прихід товарів, списання та інше автоматично заноситься в базу
даних. Для самостійного збору даних із бази даних, треба використовувати мову запитів SQL
(structured query language). Дана мова запитів допоможе зібрати дані з різних таблиць і
з’єднати їх; відфільтрувати, згрупувати та відсортувати інформацію.
Також певну інформацію можна автоматично зчитувати із певних інтернет сайтів. Це
може бути потрібно, наприклад, для отримання даних про погоду, оскільки така інформація
не буде заноситись у базу даних компанії. Зчитування даних із веб-сайтів можливе за
допомогою технології парсингу даних, яка існує у деяких мовах програмування, наприклад у
Python.
Після збору всієї необхідної інформації потрібно зробити безпосередній розрахунок
замовлення. Це можна зробити за допомогою мови програмування. Найбільш підходящі
мови програмування для роботи з даними – це мови R та Python. Дані, які ми отримали із баз
даних або із веб-сайтів опиняються безпосередньо у середовищі програми, яка виконує код
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мови програмування. Ще однією особливістю є те, що за допомогою спеціальних конекторів
ми виконуємо SQL запит одразу за допомогою коду мови програмування. Завдяки цьому, ми
уникаємо роботи із багатьма файлами MS Excel і консолідуємо всі дані в єдиному
середовищі. Найрозповсюдженіша програма для роботи в R – це R-studio, для Python – це
Jupyter Notebook.
Після збору даних і здійснення розрахунку програма дозволяє отримати кількість
необхідного замовлення для кожного артикулу товару і для кожного магазину. Далі програма
автоматично надсилає розраховане замовлення постачальнику. Для того, щоб не обтяжувати
управлінські функції, у операційній системі Windows налаштовується виконання програми у
заданий час. Таким чином, замовлення будуть надсилатися постачальнику повністю
автоматизовано без будь-якого втручання із нашої сторони.
Узагальнена схема руху інформації в результаті створеної програми наведена на
рис.1.

Рис.1. Схема руху даних
Висновки. Отже, посилення світових інтеграційних процесів зумовило необхідність
підвищення ефективності виробничо-збутових бізнес-процесів, що стає можливим тільки при
умові якісної автоматизації логістичних процесів. Завдяки автоматизації за умов застосування
запропонованого інструментарію, можливим є виключення непродуктивних систем із
управлінських процесів та консолідація бази даних про логістичну лінію в єдиному
середовищі, на платформі програм R (R-studio) та Python (Jupyter Notebook).
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ЗАСТАВА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
PLEDGE AS A WAY OF SECURING OBLIGATIONS IN ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY
Анотація. У статті досліджено юридичні основи правової природи застави як
важливого способу забезпечення виконання зобов’язань у відносинах між підприємцями.
Показані особливості її видів.
Ключові слова: застава, право застави, предмет застави, форма договору застави,
іпотека, заклад, застава товарів в обороті, застава цінних паперів.
Abstract. The article examines the legal basis of the legal nature of collateral as an
important way to ensure the fulfillment of obligations in relations between entrepreneurs. Features
of its types are shown.
Keywords: pledge, right of pledge, subject of pledge, form of pledge agreement, mortgage,
pledge, pledge of goods in circulation, pledge of securities.
Постановка проблеми. Сьогодні між вітчизняними підприємцями, як і в часи
Древнього Риму та Древньої Греції у відносинах між учасниками торгових відносин, широко
застосовуються різні способи забезпечення виконання зобов’язань. Найбільш поширеним
серед цих способів можна вважати заставу. На території України її почали активно
використовувати з ХV ст., особливо – у ХIХ ст. – на початку ХХ ст. [1]. Правова природа
застави вивчалась такими відомими професорами-цивілістами того часу як К. Победоносцев,
Д. Мейер, Г. Шершеневич, І. Покровський. Останні двоє були тісно пов’язані з Україною,
оскільки народжені на землях відповідно Херсонської та Чернігівської губерній тодішньої
Російської імперії, а Г.Шершеневич, крім того, був випускником університету св.
Володимира і там здобув звання доктора права.
За часів Радянської влади командно-адміністративні методи управління економікою
значним чином нівелювали роль заходів забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. і застави,
оскільки в цій економіці завдяки «плануванню зверху» майже виключався метод автономії
волі її суб’єктів.
Перехід вітчизняної економіки на ринкові рейки значно підняв роль застави у
відносинах між різними учасниками господарської діяльності, особливо – між підприємцями.
Тому вивчення правового регулювання застосування застави у відносинах між учасниками
підприємницької діяльності є доволі актуальним завданням юридичної науки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. За кілька попередніх десятиліть серед
вітчизняних та закордонних теоретиків цивільного та господарського права значно зріс
науковий інтерес до вивчення правової природи права застави та її застосування. Цей
правовий інститут був предметом різнопланових теоретичних розробок Бершадської І.,
Виговського О., Григор’євої Л., Загорулько О., Крата В., Кізлової О., Коновалової Н.,
Майданика Р., Оверковського К., Пучковської І., Нижного С., Саніахметової Н., Саутенко Н.,
Спасибо-Фатєєвої І., Якубович І. та інших вітчизняних юристів. Серед іноземних вчених, які
з різних аспектів вивчали правову природу застави, заслуговують на увагу роботи Агаркова
М., Бєлих В., Буділова В., Бусигіна О., Грузінова В., Дональда Е., Лаптєва В.,
Попондопуло В. та ін.
Формулювання цілей статті. У зв’язку з постійною зміною законодавства України
на теперішній час є досить актуальним аналіз застосування застави у відносинах між
підприємцями. Це і обумовило підготовку роботи. Метою дослідження є аналіз правової
природи права застави та механізму її застосування у відносинах між учасниками
підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Визначення поняття застави
сформулювано у Законі України «Про заставу». Саме цим законом визначаються основні
положення про заставу Так, відповідно до ст. 1 цього Закону України, в силу застави
кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем)
забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна
переважно перед іншими кредиторами. Підставами виникнення застави законодавець
визнає договір, закон або рішення суду.
Якщо виникають відносини застави, я к і не передбачені означеним законом, то вони
регулюються іншими актами законодавства України. Основним таким актом є Цивільний
кодекс України (далі – ЦК України). Він встановив, що в силу застави кредитор
(заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем)
зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна
переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом
(право застави). Таке визначення цього інституту сформульовано в ст. 572 ЦК України. Крім
того, регулювання окремих видів застави та застосування її в окремих сферах є предметом
низки окремих законів України, до яких належать: Закон України «Про іпотеку»від
05.06.2003 р., Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
від 21.11.2003 р.,Закон України «Про державну реєстраціє речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» від 01.07.2004 р., Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р.
тощо.
Аналіз різних теорій правової природи застави дає підстави звести їх до трьох
основних концепцій: а) речового характеру права застави; б) зобов’язального характеру
права застави; в) подвійної природи права застави. Концепція «речового характеру права
застави» полягає в тому, що право застави розглядається як звичайне право на чужу річ або
ж речове право, один з видів jura in re aliena. Ця концепція сформувалася в римському
праві. Після рецепції римського приватного права, концепція речового характеру права
застави була сприйнята законодавством багатьох держав [2]. Одним з видів речового права
право застави розглядалось і в цивільному праві УРСР 20-50 років XX ст. Прикладом
122

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
цього слугує Цивільний кодекс УРСР 1922 р., який регулював заставу в розділі «Речові
права» нарівні з правом власності та правом забудови.
Прихильниками означеної концепції були Ю. Барон, Г. Дернбург, Е. Васьковський,
Л. Гантовер, А. Гуляєв, К. Победоносцев, Д. Мейер, Г. Шершеневич, І. Покровськнй,
О. Попов, В. Буділов, М. Агарков та інші теоретики. Свої погляди вони аргументували
особливими властивості права застави, а саме:
• наявністю «права наслідування», яке є характерною властивістю речових прав і
характеризується пануванням сторонньої особи над річчю незалежно від особистості
власника. Адже незалежно від того, в чиїй власності знаходиться предмет застави, він
залишатиметься обтяженим правом застави до того часу, поки не буде виконано чи іншим
чином припинено забезпечене заставою зобов’язання;
• законодавчо
закріпленим
правом
переважного
задоволення
вимог
заставодержателя перед іншими кредиторами, вимога яких не забезпечені заставою, з
вартості заставленого майна;
• наявністю «права переваги» (або ж принципу «старшинства»), яке полягає у тому,
що якщо на одну й ту саму річ встановлено декілька прав застави, то ранг різних суб’єктів
права застави визначається хронологічним порядком встановлення права застави, а тому
вимоги попереднього заставодержателя задовольняються із вартості заставленого майна
раніше, ніж вимоги наступних заставодержателів;
• присутністю забезпеченого права абсолютного захисту прав заставодержателя від
посягань на предмет застави як третіх осіб, так і самого власника заставленого майна;
• наявністю обмеження права власника розпоряджатися предметом застави.
Але теорія речово-правової природи права застави має певні прогалини, оскільки вона
не дозволяє пояснити, наприклад, те положення, що предметом застави може бути також і
майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, у тому числі
продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо) (ст. 4 Закону
України «Про заставу»). Адже право власності й інші речові права, на відміну від права
застави, можуть виникнути лише на те майно, яке вже існує; у випадку створення нової
речі право власності на неї виникає лише з моменту створення такої речі.
Згідно з концепцією зобов’язальної природи права застави застава встановлює не
речове право, а лише зобов’язальну вимогу. Саме ця концепція знайшла відображення в
чинному ЦК України. Доказом цього є поміщення норм про заставу у Главі 49
«Забезпечення ви- конання зобов’язання» Книги п’ятої «Зобов’язальне право» Розділу І
«Загальні положення про зобов’язання», а також відсутність в Книзі третій ЦК України
«Право власності та інші речові права» жодної норми, що регулює відносини застави.
Відсутність у конкретному праві застави одночасно всіх ознак речового права також
не є безспірним підтвердженням зобов’язального характеру права застави, оскільки в низці
випадків власник речі також не володіє всіма повноваженнями, що характеризують речові
права. Наявність же прямого правового зв’язку між заставодавцем та заставодержателем не
створює достатніх підстав стверджувати про відносний характер застави як права на
переважне задоволення з вартості заставленого майна у випадку невиконання боржником
забезпеченого заставою зобов’язання.
Варто погодитись з думкою В. Малого про те, що з виникненням права застави між
заставодавцем та заставодержателем встановлюється, з одного боку, відносний правовий
зв’язок, а з другого боку – виникає абсолютний обов’язок третіх осіб не вчиняти жодних
123

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
порушень прав заставодержателя на предмет застави. Тому виникає питання лише щодо
того, якому саме правовому зв’язку надати перевагу: відносному правовому зв’язку
заставодавця і заставодержателя чи абсолютному правовому зв’язку заставодержателя з
річчю [3].
З метою обґрунтування зобов’язальної природи права застави було розроблено дві
основні концепції: концепція obligatio rеі – «зобов’язання речі» та концепція зобов’язання, в
якому зобов’язаною особою є той, хто в даний момент володіє заставленою річчю.
Однак, враховуючи, що застава, незалежно від її виду, – це єдиний правовий
інститут, що характеризується наявністю як речово-правових, так і зобов’язально-правових
характеристик, всі намагання пояснити ї ї характер виключно із зобов’язальної точки зору
також не були достатньо успішними.
Загалом спроби визначити природу застави через класифікацію прав на речові та
зобов’язальні чи іншу, побудовану на подібних принципах, класифікацію, не є достатньо
вдалими. Тому вважаємо обгрунтованим висновок А. Звоницького про те, що означені теорії
застави не змогла пояснити внутрішнє протиріччя, притаманне праву застави. Адже, з
одного боку, його не можна вважати правом «речовим» або «абсолютним», оскільки до
складу його об’єктів входять вимоги, що спрямовані проти окремої особи. Але, з іншого
боку, його не можна вважати правом зобов’язальним чи «правом на право», оскільки
воно встановлює безпосереднє відношення до заставленого об’єкта. Звідси внутрішня
подвійність, яку можна назвати протиріччям між єдністю природи заставного права і
різноманітністю природи його об’єктів. Однак, якщо можлива єдина природа права, то
повинно існувати щось єдине, загальне в природі його об’єктів [4].
З огляду на викладене видається більш глибокою третя концепція правової природи
застави, яка вивчає право застави як комплексний інститут. Аналіз найхарактерніших рис
застави дає висновок про те, що виникнення права застави одночасно породжує два види
правовідносин: а) відносини між заставодавцем і заставодержателем; б) відносини між
третіми особами і заставодержателем щодо належних йому прав на предмет застави.
Також слід врахувати і те, що застава не має самостійного характеру, а встановлюється
з метою забезпечення виконання основного зобов’язання. Іншими словами, право застави
має акцесорний характер по відношенню до основного зобов’язання, яке ним забезпечується.
Тому погляд на сутність застави, сформульований І. Бершадською, видається
найбільш вірним. На її думку, спір щодо правової природи інституту застави можна
вирішити шляхом визнання подвійної правової природи інституту застави, що поєднує
речово-правові та зобов’язально-правові елементи. Надмірне акцентування уваги на одному
з цих елементів (речово-правовому чи зобов’язально-правовому) викликатиме низку
заперечень, зміщуватиме акцент на певні характеристики (ознаки) застави і невілюватиме
інші ознаки, не дозволить повною мірою розкрити всі характеристики застави. При цьому
речова сторона застави має визначальне значення Саме ця ознака застави підкреслює
основну мету застави – звести до мінімуму ризик заставодержателя як кредитора [5].
Вітчизняне законодавство встановлює, що предметом застави у відносинах між
підприємцями може бути будь- яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що
може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення, в тому
числі, майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (майбутній урожай,
приплід худоби тощо). Разом з тим, права заставодержателя (право застави) на річ, яка є
предметом застави, поширюються на її приналежності, якщо інше не встановлено
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договором. Також право застави поширюється на плоди, продукцію та доходи, одержані від
використання заставленого майна, однак лише у випадках, встановлених договором.
При цьому не можуть бути предметом застави національні, культурні та історичні
цінності, які є об’єктами права державної власності і занесені або підлягають занесенню
до Державного реєстру національної культурної спадщини. Крім того, предметом застави не
можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких
заборонена законом. Предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не встановлено
договором між підприємцями або законом.
Договір застави підлягає нотаріальному посвідченню у випадках, коли предметом
застави є нерухоме майно, а також в інших випадках, встановлених законом. Крім того, застава
нерухомого майна підлягає державній реєстрації у випадках та в порядку, встановлених
законом. Відносно ж застави рухомого майна законодавець встановив, що вона може бути
зареєстрована на підставі заяви будь-якої сторони договору застави. Це здійснюється
шляхом запису у Державному реєстрі застав рухомого майна.
Предмет застави, якщо інше не встановлено договором між підприємцями або
законом, може бути замінений на інший лише за згодою заставодержателя. За згодою між
підприємцями предмет застави може бути застрахований на погоджену суму, якщо він не
підлягає обов’язковому страхуванню. З метою забезпечення прав сторін договору застави
закон встановлює, що у разі настання страхового випадку предметом застави стає право
вимоги до страховика.
При укладанні договору застави важливе значення відіграє оцінка предмета застави.
Вона має бути проведена у випадках, встановлених договором або законом. Як правило, це
здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін, що
склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета
застав не встановлений договором між ними або законом.
Заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель). Ним
може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, чи особа, якій власник
речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх
застави. Застава права на чужу річ здійснюється за згодою власника, якщо для відчуженя
цього права відповідно до договору (закону) потрібна згода власника.
Вимоги до змісту договору застави закріплено у ст. 12 Закону України «Про
заставу» та у ст. 584 ЦК України. Вони встановлють, що у договорі застави визначаються
суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, подається опис
предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору. Опис
предмета застави у договорі застави може бути поданий у загальній формі (вказівка на вид
заставленого майна тощо).
У ст. 588 ЦК України закріплено правило, відповідно до якого наступна застава
майна, що вже заставлене, допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором
застави або законом. Така застава не припиняє право застави попереднього
заставодержателя. Перший заставодержатель має переважне право перед наступними
заставодержателями на задоволення вимог за рахунок заставленого. Вимоги наступних
заставодержателів задовольняються в порядку черговості виникнення права застави, крім
випадку, якщо предметом застави є рухоме майно. В цьому разі заставодержатель
зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна
перед заставодержателями незареєстрованих застав та застав, які зареєстровані пізніше.
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Заставодержателі, які зареєстрували заставу одного і того ж майна в один день, мають рівні
права на задоволення вимог із заставленого майна.
Чинне законодавство України встановлює такі види застави:
1) іпотека;
2) заклад;
3) застава товарів в обороті або в переробці;
4) застава майнових прав;
5) застава цінних паперів.
В кінці минулого століття в Україні у відносинах між підприємцями відродилось
застосовання іпотеки. Крім норм ЦК України, питання іпотеки врегульовано також Законом
України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. (зі змін. та доп.). У ньому визначено, що іпотека – це
вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і
користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання
боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за
рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку,
встановленому цим Законом.Також норми цього закону визначають: 1) перелік умов, за яких
об’єкт нерухомого майна може бути предметом іпотеки; 2) вимоги, які забезпечуються
іпотекою; 3) питання страхування предмету іпотеки, а також володіння, користування і
розпорядження ним; 4) правовий статус майнового поручителя; 5) особливості іпотеки
різних видів об’єктів; 6) вимоги та порядок оформлення договору іпотеки; 7) процедуру
переходу прав за іпотечним договором і заставною; 8) механізм використання заставної для
рефінансування; 9) порядок задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета
іпотеки тощо.
При цьому нерухомим майном (нерухомістю) є земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. За правилами, визначеними цим
Законом України, регулюється також застава повітряних та морських суден, суден
внутрішнього плавання, космічних об’єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво
якої не завершено.
Вітчизняні підприємці використовують також заставу товарів в обороті або у
переробці. За змістом ст. 40 Закону України «Про заставу» предметом застави товарів в
обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби,
готова продукція тощо. При заставі товарів в обороті або у переробці реалізовані
заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення
набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту
для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі застави,
стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.
Іншим видом застави, який використовують вітчизняні підприємці, є заклад. Це –
застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається
заставодавцем у володіння заставодержателя (ст. 44 Закону України «Про заставу»). За
угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у
заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава). Індивідуально
визначена річ може бути залишена у заставодавця з накладенням знаків, які засвідчують
заставу.
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Зміст ст. 49 Закону України «Про заставу» надає заставодавцю право укласти
договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги по
зобов’язаннях, в яких він є кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У
цьому договорі повинна бути вказана особа, яка є боржником по відношенню до
заставодавця. Останній зобов’язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу
прав. При цьому строкове право вимоги, яке належить заставодавцю-кредитору може бути
предметом застави тільки до закінчення строку його дії.
У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки, вартість предмета застави
визначається угодою сторін.
Підприємці в Україні можуть також укладати договір застави цінних паперів, в т. ч.
векселів. Ця застава здійснюється, якщо законом чи договором не передбачено інше,
здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного
паперу. Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за
угодою заставодержателя і особи, на ім’я якої було видано цінний папір. За угодою сторін
заставлені цінні папери можуть бути передані на зберігання в депозит державної
нотаріальної контори, приватного нотаріуса або банку.
Висновки. При використанні відносин застави, особливо таких її видів як іпотека та
застава товарів в обороті чи у переробці, підприємці мають належним чином враховувати
вимоги чинного законодавства України в цій сфері.
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ПРО ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
THE BASIC LEGISLATIVE PRINCIPLES OF REGULATION OF INNOVATIVE
ACTIVITY
Анотація. В статті розглядаються ключові нормативно-законодавчі засади регулювання
інноваційної діяльності в Україні. Проводиться ретроспективний зріз зміни українських законів,
що стосуються інноваційних процесів у підприємницькій діяльності.
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Abstract. The article considers the key regulatory framework for regulating innovation in
Ukraine. A retrospective section of changes in Ukrainian laws related to innovation processes in
business is conducted.
Keywords: entrepreneurship, innovation, legislation, management.
Постановка проблеми. Інноваційна діяльність за своєю суттю є такою, що доволі
часто випереджає вимоги існуючих законодавчих актів. Підприємства, створюючи щось нове
доволі часто рухаються по тонкому льоду можливих збитків та юридичної незахищеності.
Саме тому адекватна та сучасна законодавчо-нормативна база є запорукою можливості
здійснення інноваційної діяльності.
Формулювання цілей статті. Стаття покликана висвітлити основні законодавчонормативні акти, що регулюють інноваційну підприємницьку діяльність в Україні.
Виклад основного матеріалу. Держава відіграє значну роль в розвитку науки і техніки.
В нашій країні функції з реалізації державної наукової і технічної політики виконують такі
органи державного управління і недержавні структури: Верховна Рада України; Кабінет
Міністрів України; міністерства, відомства та інші центральні органи управління; місцеві
органи державної влади і управління; організації, установи та підприємства, які беруть участь у
впровадженні науково – технічної політики.
Верховна Рада України:
1) здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
2) затверджує основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і
науково-технічної діяльності;
3) затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні
програми науково-технічного розвитку України;
4) здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її
відання.
Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує реалізацію державної науково-технічної політики, розвиток і зміцнення
науково-технічного потенціалу України;
2) затверджує Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і
технологій та її персональний склад;
3) подає Верховній Раді України пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки;
4) забезпечує розроблення і виконання державних цільових наукових і науковотехнічних програм;
5) затверджує відповідно до своєї компетенції державні цільові наукові і науковотехнічні програми;
6) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з Національної радою
України з питань розвитку науки і технологій;
7) розглядає рекомендації Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій та приймає за ними рішення;
8) затверджує порядок використання коштів Національного фонду досліджень
України на основі пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і
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технологій, а також затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним
фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок;
9) затверджує Голову Національного фонду досліджень України;
10) засновує гранти та премії Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науковотехнічної діяльності та визначає порядок їх надання;
11) вживає заходів до вдосконалення державного регулювання та управління у сфері
наукової і науково-технічної діяльності;
12) здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної діяльності
відповідно до закону.
Центральним органам країни, який виконує функції управління розвитком науки і
техніки є Міністерство освіти і науки.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності:
1) розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України та подає
відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України та Президенту України;
2) взаємодіє з Національною радою України з питань розвитку науки і технологій;
3) координує реалізацію іншими центральними органами виконавчої влади,
Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук
державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
4) розробляє спільно з Національною радою України з питань розвитку науки і
технологій пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та вносить відповідні пропозиції на
розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому законодавством порядку;
5) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;
6) здійснює на засадах, розроблених Національною радою України з питань розвитку
науки і технологій, керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;
7) забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір та
Європейський дослідницький простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;
8) здійснює керівництво системою державної атестації наукових установ;
9) координує міжнародне науково-технічне співробітництво, забезпечує дотримання і
виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать
до його компетенції;
10) формує тематику державного замовлення на найважливіші науково-технічні
(експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, здійснює фінансову підтримку
виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні)
розробки та науково-технічну продукцію;
11) здійснює фінансову підтримку наукової і науково-технічної діяльності закладів
вищої освіти, що належать до сфери його управління;
12) забезпечує реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт;
13) забезпечує реалізацію міжнародних науково-технічних програм і проектів
відповідно до міжнародних договорів;
14) розробляє проекти міждержавних програм для забезпечення виконання укладених
міжнародних договорів у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
15) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у
сфері наукової і науково-технічної діяльності;
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16) забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в
міжнародних організаціях у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
17) взаємодіє в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і
міжнародних організацій;
18) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Розглянемо детальніше деякі закони які були прийняті в Україні для розвитку науки і
техніки.
Почнемо із Закону який був прийнятий 1991 року Верховною Радою України «Про
наукову і науково - технічну діяльність». Цей Закон визначав правові, організаційні та
фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створював умови для
наукової і науково-технічної діяльності, мав сприяти забезпеченню потреб суспільства і
держави у технологічному розвитку.
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення
добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена
необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного
зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для
реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної
діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та
світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших
потреб.
Метою цього Закону було врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науковотехнічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень
і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.
Основними завданнями цього Закону було визначення:
1) правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних
та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої суспільними потребами
пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу
нації;
2) економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної
діяльності, свободи наукової творчості;
3) основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і
науково-технічної діяльності;
4) повноважень органів державної влади щодо здійснення державного регулювання
та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
За цим законом суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові
працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації,
вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та
науково-технічній діяльності (громадські наукові організації).
Основними цілями державної політики у наукові і науково-технічній діяльності
декларувалось:
1) примноження національного багатства на основі використання наукових та
науково-технічних досягнень;
2) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень
науки і техніки;
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3) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науковотехнічних досягнень;
4) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.
Держава забезпечувала:
1) соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та ефективного
використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку
суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;
2) створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного забезпечення
наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;
3) підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів;
4) підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку та
заохочення наукової молоді;
5) фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень;
6) підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних наукових і
науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх реалізації;
7) створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження
досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя;
8) правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного
використання;
9) організацію статистики в науковій діяльності;
10) проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових
технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і проектів тощо;
11) стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та
інноваційної діяльності;
12) пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових
сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки;
13) встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції
вітчизняної та світової науки.
При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава
керується принципами:
1) органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного
розвитку суспільства;
2) поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;
3) додержання вимог екологічної безпеки;
4) визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності;
5) збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;
6) використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового
співробітництва;
7) свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;
8) відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення
інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної
безпеки.
Ще у законі унормовуються повноваження державних органів у регулюванні наукової
і науково – технічної діяльності, правовий статус суб’єктів наукової і науково – технічної
діяльності, способи фінансування інноваційної діяльності, порядок виплати заробітної плати
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працівникам зайнятих у галузі науково – технічних досліджень і їх соціальний захист, а
також державні методи сертифікації і контролю за якістю винаходів і технічного стану
підприємств які займаються розробкою науково – технічних проектів.
До середини 2010 років законодавство України про наукову і науково-технічну
діяльність складалось з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулювали
відносини у процесі здійснення такої діяльності.
Так, наукова та науково-технічна діяльність унормовувалась також Законом України
«Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Закон було
прийнято у 1992 році і за ним Верховна Рада України декларувала доволі прогресивний шлях
розвитку української наукової та науково-технічної діяльності. Так, основними завданнями
цього закону було:
1. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України «Про
основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» чинні законодавчі
та інші нормативні акти України застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому Закону.
2. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної
діяльності» застосовується до правовідносин у сфері науки і науково-технічної діяльності,
що виникли після введення в дію Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України:
1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність з прийнятим Законом;
2) привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України «Про основи
державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», забезпечити перегляд і
скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать
цьому Закону;
3) до 1 січня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та про обсяги відрахувань
бюджетних коштів до Державного фонду фундаментальних досліджень, Державного
інноваційного фонду, а також розмірів державного резерву матеріально-технічних і
сировинних ресурсів для забезпечення науково-технічної діяльності;
4) у двомісячний строк розробити порядок реалізації базової, цільової та контрактної
форм бюджетного фінансування науково-технічної діяльності, а також формування і
здійснення державних науково- технічних програм, визначити роль і місце галузевої науки та
її потенціалу при реалізації державної науково-технічної політики;
5) визначити порядок формування і використання позабюджетних фондів для
науково-технічної діяльності, створити економічний і правовий механізми, що стимулюють
прискорення науково-технічного прогресу;
6) у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проекти
законодавчих актів:
«Про патентно-ліцензійну діяльність (патентний закон)»;
«Про систему наукової інформації»;
«Про статус наукового та науково-технічного працівника і наукової та науковотехнічної організації»;
«Про наукову та науково-технічну експертизу»;
«Про товарні знаки і промислові зразки».
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Ознайомившись з головними положеннями попередніх двох законів можна
розглянути закон який був прийнятий Верховною Радою України у 2001 році звучить він так:
Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки».
Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки є Конституція України, Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», інші закони України.
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально
обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10
років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного
сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки
України та підвищення якості життя населення;
Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок –
напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних
розробок, що визначаються на середньостроковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації.
Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних
напрямів науки і техніки визначається законодавством України.
Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом
розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових
досліджень і науково-технічних розробок державних цільових програм, державного
замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та
матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері науки, за участю інших заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій
наук на основі результатів державної цільової програми прогнозування науковотехнологічного та інноваційного розвитку України і затверджується Кабінетом Міністрів
України протягом шести місяців з дня набрання чинності статтею 3 цього Закону.
Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних наукових та
науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України.
Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки, щорічно визначаються законом про Державний бюджет України.
Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі
про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом
пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.
За цим законом варто Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
на період до 2020 року:
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1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави;
2) інформаційні та комунікаційні технології;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань;
6) нові речовини і матеріали.
Проте 2016 року нормативна база, яка регулює питання інноваційної діяльності
значно змінилась. Так був прийнятий новий закон «Про наукову і науково-технічну
діяльність». Прийняття цього закону призвело до втрати чинності закону «Про основи
державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а також до актуалізації
тих законів, що були прийняті раніше.
Так, відповідно до завдань попереднього закону «Про наукову і науково-технічну
діяльність» в Україні наразі діють такі законодавчо-нормативні акти, що регулюють
інноваційну діяльність:
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийнятий у
2015 році;
• Закон України «Про науково-технічну інформацію», прийнятий у 1993 році;
• Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу», прийнятий у 1995
році;
• Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», прийнятий у 1994 році;
Всі ці закони актуалізовано в останній час та в цілому створюють доволі гармонійне
законодавче підґрунтя інноваційної діяльності.
Висновки. Таким чином, в даній статті розглянуті основні законодавчо-нормативні
акти, що регулюють інноваційну діяльність в України, визначено ключові вимоги
нормативного забезпечення інноватики.
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ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФОПІВ
REGARDING SOME ASPECTS OF TAXATION OF IMPORT TRANSACTIONS OF
SOLE PROPRIETORS
Анотація. У теорії податкового права виділяють два критерії, що визначають
податковий обов’язок платника – принцип резидентства і принцип територіальності. Ці
принципи у повній мірі відповідають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Принципова відмінність між цими двома критеріями полягає в тому, що в резидентських
податках суб’єкт визначає об’єкт оподатковування, а в територіальних, навпаки, — об’єкт
оподаткування визначає того суб’єкта, який буде його буде сплачувати.
Ураховуючи цей факт у пропонованій статті розглядається вплив правосуб’єктності
податкових агентів у частині оподаткування податком на додану вартість на порядок
оподаткування операцій із ввезення товарів на територію України. Також наголошується на
системному зловживанні податковою службою України правом на тлумачення податкових
норм.
У контексті предмету статті акцентується на тому, що поняттю «суб’єкт
оподатковування» близьке поняття – «носій податку». Цей суб’єкт існує у зв’язку з
перекладанням тягаря податкового навантаження із платника податків за іншу,
уповноважену особу. Таку «Іншу особу» Податковий кодекс визначає окремого платника –
податкового агента. Це – новація податкового закону.
Отже, дефініція «носій податку» є значно ширшим за поняття «суб’єкта податку».
Носієм податку на додану вартість є особа, яка є кінцевим споживачем (покупцем)
товару, у ціну якого включено цей податок. Аналогічний висновок можна зробити і щодо
кінцевого чи роздрібного покупця товарів під час оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Територіальний принцип оподаткування означає, що оподатковуються доходи особи,
які були отримані в межах кордонів держави. Цей принцип застосовується в основному до
непрямих податків і має прямий вплив на оподаткування деяких оподатковуваних операцій
податком на додану вартість. Ця теза має безпосереднє відношення до імпорту товарів при
оподаткуванні.
Розглянувши поставлені питання зроблено висновок, що для того щоб не погіршувати
ситуацію потрібно, окрім формування стабільного та збалансованого податкового
законодавства, спрощувати адміністрування оподаткування та не спотворювати
законодавство в угоду наповнення бюджету.
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Ключові слова: суб’єкт оподатковування, податковий агент, правосуб’єктність,
принцип справедливості, носієм податку на додану вартість, деліктоздатність,
територіальний принцип оподаткування.
Abstract. This article reviews an effect of a legal capacity and competence of tax agents in
the part of value-added taxation on the taxation procedure of transactions in imported goods to
Ukraine. More specifically it concentrates on the systematic excessive use of the right of State
Fiscal Service of Ukraine to interpret taxation rules.
In the context of the subject matter of the article, it is emphasized that the concept of «the
subject of taxation» is close to the concept - «carrier of tax». This entity exists in connection with
shifting the burden of taxation from a taxpayer to another authorized person. This «Other Person»
Tax Code defines an individual taxpayer. This is an innovation in the tax law.
Therefore, the definition of «tax carrier» is much broader than the concept of «the subject of
taxation».
The person who is the end consumer (buyer) of the product, the price of which is included in
this tax, is the carrier of value added tax. A similar conclusion can be drawn regarding the final or
retail purchaser of goods when taxed on personal income.
In tax law theory, there are two criteria that determine the tax liability of the payer - the
principle of residence and the territorial principle. These principles are fully consistent with the
value-added taxation. The fundamental difference between the two criteria is that, in resident taxes,
the entity defines the object of taxation and, in territorial ones, the object of taxation determines the
entity that will pay it.
The territorial principle of taxation means that the income of a person received within the
borders of the state is taxed. This principle applies mainly to indirect taxes and has a direct impact
on the taxation of certain taxable transactions with value added tax. This thesis is directly related to
the taxation of imported goods.
Considering the questions raised, the conclusion is that in order to avoid the aggravation of
the situation, in addition to the formation of stable and balanced tax legislation, it is necessary to
simplify the administration of taxation and not to distort the legislation in order to fill the budget.
Keywords: subject of taxation, tax agent, legal entity, principle of justice, carrier of valueadded tax, tort, territorial principle of taxation.
Постановка проблеми. Відсутність легально закріпленого поняття правосуб’єктності
не означає, що його не існує і воно не використовується у податковому законодавстві. При
цьому відсутність такого визначення має певні негативні наслідки зокрема під час
оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) імпорту фізичних осіб підприємців.
Зміст дефініції «правосуб’єктність» у юридичній літературі висвітлене широко і
якісно. На сьогодні воно не складає ніяких труднощів для його розуміння та застосування.
Зокрема питання правосуб’єктності розглядається перш за все як юридична загальна
можливість особи, як юридичної так і фізичної, бути учасником «юридичного обігу» у
суспільстві та державі. Загальновідомо, що ця можливість включає у себе три основні
елементи: правоздатність, дієздатність та деліктоздатність.
У контексті ст. 91 «Цивільна правоздатність юридичної особи» та ст. 92 «Цивільна
дієздатність юридичної особи» Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) варто звернути
увагу, що відправною крапкою для розуміння цих категорій для юридичної особи є аналоги
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правових норм статей 25 «Цивільна правоздатність фізичної особи» та 30 «Цивільна
дієздатність фізичної особи» ЦКУ щодо фізичної особи. Зокрема, в ЦКУ закріплено
визначення правоздатності та дієздатності, що отримали найбільшу підтримку в
цивілістичній доктрині.
Разом із цим наука цивільного права віддає пріоритет вивченню категорії
«правосуб’єктність» у контексті дослідження проблематики правового статусу фізичних
осіб, залишаючи майже без достатньої уваги питання виникнення, зміни та припинення її у
юридичних осіб. Лише окремі праці цивілістів можна зарахувати до тієї категорії наукових
робіт, які висвітлюють проблематику.
Походження терміну «правоздатності» як частини правосуб’єктності не пов’язується з
позитивним правом, оскільки правоздатність це специфічна невід’ємна властивість особи,
яка у неї з’являється у момент народження чи створення і яка забезпечуватиме її природне
право на життя чи на існування. Правоздатність є природною здатністю людини чи наданою
позитивним правом юридичній особі властивістю мати загальні права і обов’язки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначеному питанню приділяли свою
увагу науковці С.М. Братусь, Л.К. Воронова, А.В. Бризгаліна, Т.Д. Даценко Н.В. Козлова,
О.І. Кобелянська, О.М. Козиріна, Ю.О. Костенко, М.О. Трофімов та інші.
Мета. Метою статті є огляд проблемних питань правосуб’єктності фізичної особи –
податкового агента, як особливого суб’єкта податкового процесу. При цьому особливий
інтерес становить спеціальна правосуб’єктність фізичної особи-підприємця під час
оподаткування ПДВ операцій ввезення товарів на митну територію України.
Виклад основного матеріалу. Принцип публічної мети стягнення податків полягає у
тому, що податки встановлюються з метою забезпечення платоспроможності суб’єктів
публічної влади і повинні мати суспільний характер. Держава не може мати потреби,
відмінні від потреб суспільства, і витрачати податкові надходження на інші цілі.
Суб’єкт оподатковування – це особа, яка має юридичний обов’язок сплатити податок
за рахунок власних коштів чи коштів інших осіб.
Поняттю «суб’єкт оподатковування» близьке поняття – «носій податку». Це поняття
існує у зв’язку з економічною можливістю перекладання тягаря податку із суб’єкта
оподатковування, тобто особи, що сплачує податок за іншу особу [1].
Носій податку – це особа, яка тягар оподатковування здійснює в остаточному
підсумку, тобто по завершенню процесів перекладання податку фактично його сплачує.
Наприклад, суб’єктами акцизного (непрямого) податку у вигляді надбавки до ціни, є
юридичні особи, що виробляють й реалізують підакцизний товар, наприклад тютюнові
вироби, пальне. Ці особи зобов’язані вирахувати суму акцизного податку і перерахувати її в
бюджет. Акциз включається в ціну підакцизного товару, але не виділяється в ній. А відтак
покупець цього товару в складі ціни товару оплачує й акциз. Якщо покупець не перепродує
товару, а споживає його, він не може відшкодувати собі сплачену суму акцизу. Цей кінцевий
споживач і є носієм акцизу.
Носієм податку на додану вартість є особа, яка є кінцевим споживачем (покупцем)
товару у ціну якого включено цей податок. Аналогічний висновок можна зробити і щодо
кінцевого чи роздрібного покупця товарів під час оподаткування податком на доходи
фізичних осіб. Оскільки податкове законодавство України передбачає сплату податку не
тільки самостійно платником податків, але й шляхом утримання податку з джерела виплати,
яким виступає особа, що нараховує (виплачує, надає) платникові податків дохід або кошти.
137

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
Об’єкт оподатковування – це ті юридичні факти (дії, події), які обумовлюють
обов’язок суб’єкта заплатити податок з реалізації товару (робіт, послуг); увезення товару на
митну територію; володіння майном; здійснення операції купівлі-продажу цінних паперів;
вступ у спадщину; одержання прибутку [2, с. 60].
Під правоздатністю платника податку, мається на увазі здатність суб’єкта мати певні
права і обов’язки. Так, Кучерявенко М.П. визначає податкову правоздатність як передбачену
нормами податкового права, здатність мати права та обов’язки щодо сплати податків, тобто
можливість особи бути учасником податкових правовідносин. Зміст цього виду
правоздатності складає сукупність прав та обов’язків, які суб’єкти можуть мати відповідно
до чинного законодавства. А наявність податкової дієздатності дозволяє учасникові
правовідносин своїми законними вольовими діями реалізовувати належні йому права й
виконувати покладені на нього обов’язки. Іншими словами, податкова дієздатність – це
передбачена нормами податкового права здатність суб’єкта своїми діями створювати і
реалізовувати права й обов’язки. Податковою деліктоздатністю визнається здатність особи
відповідати за порушення норм права [7, с. 56].
Разом із цим обов’язок сплатити податок за рахунок власних коштів не означає, що
платник податків повинен сплатити податок безпосередньо, тобто зі свого рахунку або
готівкою. Від імені платника податків податок може бути сплачений і іншою особою
(представником), якщо при цьому дотримується податкові норми щодо погашення
зобов’язань саме особи у якої виник об’єкт оподаткування. При цьому не слід ототожнювати
із платниками податків тих осіб, на яких відповідно до закону покладений обов’язок
розраховувати, утримувати й перераховувати в бюджет податок з доходів фізичних осіб,
ПДВ, акцизний податок тощо, виплачуваних цими особами платникам податків. Таких осіб
називають податковими агентами.
У контексті сказаного відмітимо, що однією з істотних новацій законодавства стала
поява інституту податкових агентів. Згадування про них міститься в різних нормативноправових актах. Зокрема, визначення податкових агентів містилося у п. 6.5 и 10.1 Закону про
ПДВ [3], п. 1.15 Закону про ПДФО [4], ст. 1 Декрету КМУ про акцизний збір [5], та міститься
ст. 18 «Податкові агенти» чинного Податкового кодексу [8] (далі – ПКУ).
Зокрема, відповідно до статті 18 ПКУ, податковим агентом визнається особа, на яку
ПКУ покладає обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету
від імені та за рахунок коштів платника податків. Наприклад, відповідно до пп. 14.1.180 ПКУ
податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа ( у т.ч. її
підрозділи), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор
(оператор) за угодою про розподіл продукції, які зобов’язані:
• нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до
бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі;
• вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам;
• нести відповідальність за порушення норм ПКУ;
Найчастіше податковими агентами є підприємства, які мають договірні відносини з
іноземними, роботодавці чи особи, що виплачують дохід на користь платника. При цьому
використання інституту податкових агентів можливо за декількома видами податків, але не
виключно: 1) при сплаті податку з доходів фізичних осіб податковими агентами виступають
підприємства, установи, організації, приватні підприємці, які здійснюють виплату доходів
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фізичним особам; 2) при сплаті податку на прибуток підприємств іноземними юридичними
особами, де податкові агенти виступають українські підприємства й організації, які
здійснюють виплату доходів іноземним юридичним особам; 3) при сплаті акцизного податку
та ПДВ.
Відносно новим є статус податкового агента при сплаті акцизного податку та ПДВ. А
от щодо сплати ПДФО законодавство відносини податковий агент – носій податку
розглядало давно.
Названа стаття 18 «Податкові агенти» ПКУ указує, що податкові агенти
прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені
ПКУ для платників податків. Тобто, правосуб’єктність податкового агента повністю
співпадає з правосуб’єктністю платника податків.
Законодавче поняття платника ПДВ, міститься у ст. 180 «Платники податку» р. V.
«Податок на додану вартість» ПКУ, відповідно до якої такими платниками вважаються
особи, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку, або плану провадити
господарську діяльність і реєструється добровільно платником цього податку [6].
У теорії податкового права виділяють два критерії, що визначають податковий
обов’язок платника – принцип резидентства і принцип територіальності. Ці принципи у
повній мірі відповідають оподаткуванню податком на додану вартість. Принципова
відмінність між цими двома критеріями полягає в тому, що в резидентських податках суб’єкт
визначає об’єкт оподатковування, а в територіальних, навпаки, – об’єкт оподаткування
визначає того суб’єкта, який буде його буде сплачувати.
Відповідно до принципу резидентства держава поширює свою податкову юрисдикцію
на всі доходи осіб, що мають постійне місцеперебування в даній державі, у тому числі й на
доходи, отримані із джерел, що перебувають за межами даного держави. Територіальний
принцип означає, що оподатковуються доходи особи, які були отримані в межах кордонів
держави. Цей принцип застосовується в основному до непрямих податків і має прямий вплив
на оподаткування деяких оподатковуваних операцій податком на додану вартість.
Зокрема, податковий кредит з ПДВ звітного періоду визначається виходячи з
договірної (контрактної) вартості товарів/послуг і складається із сум податків, нарахованих
платником податку по ставці, установленої п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду,
зокрема, у зв’язку з ввезенням товарів і/або необоротних активів на митну територію
України. При цьому для визначення права на податковий кредит принципове значення мають
відносини власності й порядок реалізації власності, які визначають Конституція і ЦКУ.
ЦКУ у ст. 318 «Суб’єкти права власності» визначає тих осіб, які є суб’єктами права
власності, а саме осіб, які відповідно до ст. 2 «Учасники цивільних відносин» є учасниками
цивільних правовідносин. Посилаючись на це визначення ДФС України в консультації від
31.05.18 № 2394/С/99-99-13-01-02-14/ІПК робить висновок, що фізична особа-підприємець
не є суб’єктом права власності, а тому при імпорті товару хоча ця особа і має право на
податковий кредит при цьому повинна нарахувати податкові зобов’язання за п. 188.1 ст. 188
«Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг» ПКУ [8].
Аналогічний підхід ДФС висловила і щодо операції по внесенню фізичною особоюпідприємцем рухомого майна (транспортного засобу) в статутний капітал юридичної особи:
консультація «Про порядок оподаткування ПДВ» від 19.02.18 № 668/6/99-99-15-03-0215/ІПК. А у листі «Щодо деяких питань ведення податкового обліку фізичними особами платниками податку на додану вартість» від 28.04.15 № 4000/Б/99-99-17-02-02-14 ДФС
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указала, що «майно фізичної особи-підприємця не може бути внеском до статутного капіталу
господарського товариства».
Реалізація обов’язку (щодо сплати податку), визначеного в п. 188.1 ПКУ фіскальна
служба України у розглядуваному випадку тлумачить як поставку товарів фізичною особоюпідприємцем самій собі, тобто особі без підприємницького статусу. Первинні документи для
цього не складаються, але податкова накладна повинна бути виписана як на неплатника
ПДВ.
З такою фіскальною позицією ДФС України погодитись неможливо, оскільки підстав
для такого додаткового нарахування ПКУ не містить. Зокрема п. 188.1 ПКУ визначає базу
оподаткування при поставці товарів/послуг, а не визначає окремий вид поставки, який
вигадує ДФС. Адже розглядати постачання ввезеного товару самому собі серйозно
неможливо.
У даному випадку спеціальною податковою правосуб’єктністю володіє фізична особапідприємець, яка використовує своє майно в господарській діяльності.
Ми вважаємо, що декларований в ПКУ принцип справедливості буде порушено, якщо
оподаткування імпорту фізичних осіб-підприємці буде будуватись за версією ДФС України
без урахування спеціального правового статусу фізичних осіб та спеціальної
правосуб’єктності фізичної особи-підприємця.
Це пояснюється тим, що відповідно до ч. 1 ст. 52 «Цивільно-правова відповідальність
фізичної особи-підприємця» ЦКУ (та ст. 128 Господарського кодексу) фізична особапідприємець відповідає за зобов'язаннями пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім
своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.
Висновки. Як відомо, існує певна межа, за якої підвищення ставок і кількості податків
матиме зворотний ефект – зменшення надходжень до державної скарбниці. Аналогічна межа
існує і щодо зловживання правами основним податковим органом держави – ДФС України.
Мета такої фіскальної позиції ДФС зрозуміла – це наповнення бюджету. Проте, якщо така
позиція ДФС не зовсім відповідає закону, а часто, як у наведено прикладі просто йому
суперечить, то терпіння платників закінчується їх переходом до тіньового сектору економіки
із використанням податкової оптимізації, яка порушує податкове законодавство. На це
негативне явище указує сама ДФС у листі «Щодо аналізу господарської діяльності
платників податків у 2018 році, зокрема в частині здійснення експортних операцій» від
28.01.19 № 2559/7/99-99-12-03-01-17. Зокрема, одним із елементів аналізу суб’єктів
господарювання під час аналізу буде встановлення спеціальної правосуб'єктності учасників
господарської операції.
Таким чином, для того щоб не погіршувати ситуацію потрібно, окрім формування
стабільного та збалансованого податкового законодавства, спрощувати адміністрування
оподаткування та не спотворювати законодавство в угоду наповнення бюджету.
З урахуванням сказаного для унеможливлення зловживання правом при тлумаченні
податкового закону пропонуємо доповнити ст. 14 ПКУ пунктом 14.1.278 наступного змісту:
«спеціальною правосуб’єктність фізичної особи підприємця під час імпорту товарів полягає
у т.ч. у наявної у цієї особи прав та обов’язків, які передбачені законом для самої фізичній
особі, яка має статус фізичної особи підприємця».
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС-ТЬЮТОРСТВА В РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
«УНИВЕРСИТЕТ 3.0»
THE ROLE OF STUDENT BUSINESS TUTORING IN THE DEVELOPMENT OF AN
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY BASED ON THE "UNIVERSITY 3.0" MODEL»
Аннотация. в статье проанализирована новая модель высшего профессионального
образования, которая получила наименование «Университет 3.0». Ведется дискуссия о роли
предпринимательского
университета
в
формировании
профессиональных
и
предпринимательских компетенций студентов, выявлены условия развития студенческого
бизнес-тьюторства.
Ключевые слова:студенты, предпринимательский университет, тьюторство,
предпринимательские компетенции, ученические бизнес-компании.
Abstract: the article analyzes a new model of higher professional education, which was
named «University 3.0». There is a discussion about the role of an entrepreneurial University in the
formation of professional and entrepreneurial competencies of students, and the conditions for the
development of student business tutoring are revealed.
Keyword: students, entrepreneurial University, tutoring, entrepreneurial competencies,
student business companies.
Рынок труда сегодня отличается высоким уровнем конкуренции, а потому уже не
достаточно теоретических знаний, важно уметь применять эти знания на практике. Умение
работать с новыми технологиями, самостоятельно принимать решения, объективно
оценивать ситуацию – все это, главные требования к современному специалисту.
Появилась новая модель высшего профессионального образования, которая получила
наименование
«Университет 3.0». В рамках данной модели предполагается, что
«университет теперь должен не только реализовывать свою общественно значимую
функцию, но и отвечать конкретным запросам бизнеса и государства» [3, с. 41].
Другими словами, как для преподавателя, так и для студента, такая ситуация означает
их включенность в научную и инновационную деятельность, направленную на развитие
бизнеса и экономики. Предполагается, что это должно привести к развитию инновационного
потенциала общества и государства. Сама же концепция предпринимательского
университета нацелена на введение новой социальной функции, которая предполагает
воспитание нового типа студента-предпринимателя. Такой студент должен быть нацелен на
творческое использование имеющегося в обществе опыта и на практическое использование
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полученных в результате обучения знаний. Это делает актуальным раскрытие роли
предпринимательского университета в становлении и развитии креативного образования.
Основная функция университета традиционно состоит в обеспечении студента
соответствующей квалификацией путем прохождения определенного образовательного
процесса. Однако в современном обществе, экономика которого построена на рыночных
принципах, произошло вторжение идеи бизнеса и предпринимательских характеристик в
сферу среднего и высшего образования.
Так, Б. Кларк считает, что основным фактором трансформации традиционной
образовательной системы в инновационную
являются «внешние» условия, которые
предусматривают учет требований развития экономики [3,с.41].В результате происходит
выделение нового типа образовательного учреждения из традиционного университета,
которое ориентировано на креативное и инновационное содержание обучения студентов. В
свою очередь, Й. Уисема считает, что основным фактором трансформации традиционного
университета в предпринимательский университет являются «внутренние» условия,
определяющиеся талантом и интересами преподавателей, мотивацией и потребностями
студентов.
В предпринимательском университете студенту предоставляются новые возможности
для личностного развития. При этом он может не только получать необходимую
специальность, но и узнать необходимую информацию о создании и функционирования
бизнеса в различных областях. Так, работая в научной сфере, он, как и преподаватель, может
внедрить собственные разработки в производство и коммерциализировать их, обеспечивая
тем самым финансовую базу для продвижения собственных
научных исследований.
Активная деятельность студентов и преподавателей способна породить эффективное
объединение бизнеса и науки. Так, университет и коммерческие фирмы должны будут
создавать союзы, в которых фирмы смогут получать необходимую научную информацию, а
университет – актуальную информацию о бизнесе и новые рабочие места для студентов.
Развитие модели «Университет 3.0» позволяет по-новому оценить вклад
образовательной сферы в социально-экономическое развитие страны. Так, Стэнфордский
университет и Массачусетский институт технологий не просто являются самыми яркими
примерами деятельности предпринимательских университетов. Ежегодно американские
предпринимательские университеты предоставляют многочисленные рабочие места для
студентов, что приводит к снижению уровня макроэкономических проблем [4].
Однако предпринимательский университет предоставляет не только научные
разработки или рабочие места для студентов и работников, но и обеспечивает воспитание
специалистов, которые «обладают компетенциями для перехода от исследований к
разработкам с их последующей коммерциализацией» [5,с.72]. Социальная роль
предпринимательского университета предполагает интенсивное создание «общества
знания», где предпринимательская система формирует новые бизнес-сообщества.
Одним из методов формирования предпринимательских компетенций молодёжи в
процессе обучения в университете можно считать тьюторство. Данный метод обучения
зародился в Англии ещё в XVI веке. Тьюторство предполагает использование различных
способов активного обучения, таких как проблемное моделирование, деловая игра, анализ
кейсов, мозговой штурм, различные тренинги и т.д. Они могут применяться для обучения по
различным тематикам, включая темы, связанные с предпринимательством. Активные
способы обучения и непосредственное взаимодействие тьютора с обучаемым позволяют
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детально проработать задания, идентифицировать проблемы, возникающие при
осуществлении профессиональной (предпринимательской) деятельности, и найти пути их
решения, чтобы избежать их в будущем. Полученные знания закрепляются на практике с
выходом на формирование предпринимательских компетенций, таких как творческое
мышление, умение действовать в нестандартных ситуациях, навыки самостоятельного
поиска информации. Другим результатом обучения с использованием тьюторства является
формирование социальных компетенций, необходимых для самореализации будущих
предпринимателей. Кроме того, студенческое тьюторство дает возможность отойти от
университетской программы обучения с целью получения знаний и развития умений именно
в области предпринимательства.
Университет как площадка для развития предпринимательских компетенций
студентов обладает рядом преимуществ. Во-первых, это наличие необходимой материальнотехнической базы для обучающихся. Во-вторых, в университетах сконцентрировано большое
количество профессиональных кадров, то есть педагогов, которые могут выступать в
качестве тьюторов. Таким образом, современный университет модели 3.0 способен
обеспечить необходимую базу для реализации тьюторства как метода обучения студентов с
целью формирования у них предпринимательских компетенций.
Одной из важных задач, которую выполняют студенческие бизнес-тьюторские
объединения, является профориентационная функция. Посредством проведения выездных
образовательных сессий, лекций, тренингов, семинаров, деловых игр с привлечением
экспертов в сфере бизнеса, студенческое бизнес-тьюторство способствует формированию
представлений о бизнесе как профессии, что может послужить толчком для дальнейшей
профессиональной деятельности в области предпринимательства.
В рамках инновационного проекта «Внедрение модели формирования предпринимательской
культуры обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ» на базе кафедры
экономической социологии Института социально-гуманитарного образования Белорусского
государственного экономического университета (далее по тексту БГЭУ) разработана и
апробирована модель студенческого волонтерского клуба «Бизнес-тьютор» (в период с 2017 по 2020
годы на базе 13 учреждений общего среднего образования Гродненской, Брестской, Минской и
Гомельской области). В основе данной модели лежит принцип сетевой организации взаимодействия
между студентами и учащимися, которое направлено на оказание со стороны студентов
консультационной помощи школьникам в процессе формирования у них предпринимательских
знаний и навыков.
Бизнес-тьютор – это студент старших курсов БГЭУ, принимающий участие в наставничестве
для профессиональной самореализации и содействия развитию компетенций предприимчивости,
предпринимательства и социальной инклюзии учащейся молодежи учреждений общего среднего
образования, имеющих ученические бизнес-компании.
Интересными представляются результаты мотивированной анкеты среди студентов
БГЭУ для создания студенческого волонтерского клуба «Бизнес-тьютор» как модели
студенческого наставничества по сопровождению и поддержке участников ученических
бизнес-компаний школ и организации профессиональной практики студентов. Исследование
проводилось по разведывательному плану, требования к репрезентативности выборки не
соблюдались. В качестве респондентов выступили студенты специальности «Социолог»
специализации «Экономическая социология» – 40 человек.
144

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (15) _ 4 (16) 2020
Для выяснения осведомленности студентов о существовании волонтёрских
студенческих клубов по развитию предпринимательской активности обучающихся на основе
студенческого наставничества и тьюторства был задан соответствующий вопрос, ответы
распределились таким образом (табл. 1).
Таблица 1
Знания студентов о существовании волонтёрских студенческих клубов по развитию
предпринимательской активности обучающихся на основе наставничества и тьюторства
(в % от числа опрошенных)
Знаете ли Вы о существовании волонтёрский студенческих
клубов по развитию предпринимательской активности
обучающихся на основе студенческого наставничества и
тьюторства?
Хорошо знаком(а) с данным вопросом
Слышал(а), но близко не знаком(а)
Ничего не знаю о данном вопросе
Затрудняюсь ответить
Всего

частота

процент
%

3
24
12
1
40

7,5
60,0
30,0
2,5
100%

Результаты ответов показали, что 60 % респондентов в основном владеют
информацией о существовании различных клубов по развитию предпринимательской
активности, однако близко с ними не знакомы. Можно предположить, что это вызвано тем,
что в университетах пока еще мало студенческих клубов данной направленности, это
подтверждает актуальность создания большего числа волонтерских клубов с привлечением
студентов, где есть возможность применять на практике свои профессиональные знания.
Для выявления отношения студентов к развитию студенческого бизнес-тьюторства
был задан вопрос о его необходимости с их точки зрения (табл. 2).

Мнения студентов о необходимости студенческих бизнес-тьюторов
(в % от числа опрошенных)
Как Вы считаете, необходимы ли студенческие бизнестьюторы для повышения предпринимательской активности
учащихся школ, членов ученических бизнес-компаний?
Скорее да
Скорее нет
Затрудняюсь ответить
Всего:

частота
32
3
5
40

Таблица 2

процент
%
80,0
7,5
12,5
100%

Среди респондентов 80% участников опроса подтвердили свое мнение о том, что
наличие студенческих бизнес-тьюторов необходимо для повышения предпринимательской
активности учащихся школ, это позволит повысить экономическую и предпринимательскую
культуру будущих кадров рыночной экономики, деловую и предпринимательскую
активность в стране.
Важным для формирования студенческого клуба бизнес-тьюторов является не только
личное желание для участия, но и наличие опыта (табл. 3).
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Данные о наличии опыта в студенческом наставничестве/тьюторстве
(в % от числа опрошенных)
Был ли у Вас опыт
наставничестве/тьюторстве?

участия

в

студенческом

Да
Нет
Всего:

частота
5
35
40

Таблица 3

процент
%
12,5
87,5
100%

Ответы респондентов указывают на что, среди студенчества недостаточно
распространена практика наставничества / тьюторства. Необходимо шире популяризировать
модель студенческого волонтерского клуба «Бизнес-тьютор», показывать его преимущества
для студентов – это развитие педагогических и профессиональных, социальных и
экономических знаний, расширение возможности профессиональной самореализации,
развитие компетенции проектного социального мышления, гражданского участия и
социальной ответственности. Данные ответов также подтверждают актуальность развития
данного направления в работе со студентами по формированию предпринимательских и
профессиональных компетенций.
Так как основу деятельности студенческого клуба «Бизнес-тьютор» составляет
волонтерская деятельность респондентам было предложено оценить насколько важна для
них волонтерская деятельность (табл. 4).
Таблица 4
Оценка студентами важности волонтерской деятельности (по шкале от 1 до 10, где 1
абсолютно неважно и 10 очень важно) (в % от числа опрошенных)
Оцените, насколько для Вас важна
волонтёрская
деятельность
по
шкале от 1 до 10, где 1 абсолютно
неважно и 10 очень важно?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего:

частота

процент
%

2
0
0
3
6
6
10
7
5
1
40

5,0
0,0
0,0
7,5
15,0
15,0
25,0
17,5
12,5
2,5
100%

Данные ответов указывают на то, что участники опроса в целом отмечают
значимость волонтёрства для них. Можно утверждать, что волонтёрская деятельность важна
для самореализации студентов, так как создание различных волонтёрских движений
способствует развитию их профессиональных и личностных качеств. При создании
студенческого клуба «Бизнес-тьютор» эта составляющая выступает как основная.
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Важной задачей мотивированной анкеты было выявить студентов, желающих принять
участие в подготовке мероприятий по развитию предпринимательской активности у
учащихся, членов ученических бизнес-компаний (табл. 5).
Таблица 5
Мнение студентов о желании принимать участие в подготовке мероприятий по развитию
предпринимательской активности у учащихся, членов ученических бизнес-компаний
(в % от числа опрошенных)
Хотели бы Вы принять участие в подготовке
мероприятий
по
развитию
предпринимательской активности у учащихся,
членов ученических бизнес-компаний?
Да
Нет
Всего:

частота

процент %

19
21
40

47,5
52,5
100%

Не смотря на то, что принять желание в мероприятиях по вопросам развития
предпринимательской инициативы среди школьников изъявило менее половины
опрошенных (47,5 %), а 52,5 % участников опроса ответили, что не мотивированы
участвовать в данного рода деятельности, эти цифры не говорят о нежелании студентов
принимать участие в тьюторстве. Устное интервью с респондентами, которые указали на
ответ «нет», позволило определить основную причину, которая связана с тем, что эти
студенты в основном помимо учебной деятельности работают в разных учреждениях, что не
позволяет им из-за нехватки времени принять участие в студенческом бизнес-тьюторстве.
Анализ ответов позволил выявить условия вовлечения студентов в бизнестьюторство. По своей сути процесс студенческого бизнес-тьюторства является
педагогическим, что может способствовать желанию тьюторов заниматься данной
деятельностью на профессиональном уровне. Бизнес-тьюторство позволяет студентам
углубить знания и приобрести умения в сфере экономики и бизнеса.
Практическая деятельность клуба студентов-наставников «Бизнес-тьютор» показала,
что участие в нем способствует практическому использованию полученных знаний и
навыков студентов-экономистов и позволяет быстро реагировать на потребности целевой
аудитории, оперативно получать обратную связь от членов ученических бизнес-компаний,
дает идеи для саморазвития и формирования новых взглядов на типовые для всех
ученических бизнес-компаний проблемы [2,с.72].Внедрение модели студенческого бизнестьюторства способствует развитию предприниметельского университета в современных
условиях.
Выводы: 1. Развитие модели предпринимательского университета предполагает
комплексную социологическую оценку эффективности применения в образовательной практике
инновационных форм образования (сетевых бизнес-сообществ, студенческого бизнес-тьюторства,
бизнес-инкубаторов, акселераторов и др.);
2. Необходима комплексная социологическая оценка эффективности применения в
образовательном процессе инновационных технологий преподавания и обучения, нацеленных на
формирование предпринимательских компетенций обучающихся; разработке и апробации методики
развития предпринимательского потенциала студентов средствами формального и информального
образования в рамках реализации модели «Университет 3.0».
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3. Необходима разработка методических рекомендаций по повышению эффективности
процесса модернизации системы высшего профессионального образования в рамках требований к
параметрам реализации модели «Университет 3.0».
4. Для развития модели «Университет 3.0» необходимы как правовая, так и
финансовая поддержка со стороны государства и бизнеса. Ведь большинство университетов
не имеет собственных финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов.
Однако у них есть кадровый ресурс в виде студентов и преподавателей, которым необходимо
получить современные представления о бизнесе, его развитии и функционировании. Это
позволит проявить инициативу не только в образовательной сфере, но и в экономической.
Таким образом, в Беларуси предпринимательский университет находится на стадии
зарождения, однако необходимость экономических инноваций приведет к развитию
образовательной сферы. Белорусские вузы должны будут сконцентрировать усилия на
включение идей и принципов предпринимательской среды в образовательную среду,
развивая практику предпринимательства на всех специальностях и курсах, используя
возможности студенческого волонтерского бизнес-тьюторства.
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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 наступні
матеріали:
1. Довідку про автора.
2. Статтю згідно вказаних вимог.
- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті та англійською.
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 300 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 ДСТУ 2015). 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, польська
 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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