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ДЕРГОУСОВА УДК 338.47:656.2.072.44 
Алла Олександрівна 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF PASSENGER RAILWAY TRAFFIC 

В роботі розглянуто доцільність реалізації комерційних послуг в сфері 
пасажирських залізничних перевезень. Сформовано фактори 
конкурентоспроможності залізничних туристичних подорожей. 

В работе рассмотрена целесообразность реализации коммерческих услуг в 
сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Сформулированы факторы 
конкурентоспособности железнодорожных туристических путешествий. 

In work the expediency of commercial services in the sphere of passenger rail 
services. Formulated competitiveness factors railway tourist travel. 

кандидат економічних 
наук, Українська 
державна академія 
залізничного 
транспорту, м. Харків 

Ключові слова: конкурентоспроможність, туризм, залізничний транспорт, залізничні туристичні 
подорожі, конкуренція 

Ключевые слова: конкурентоспособность, туризм, железнодорожный транспорт, железнодорожные 
туристические путешествия, конкуренция 

Keywords: competitiveness, tourism, railway transport, railway tourist trips, competition 

 

ВСТУП 
Стратегія розвитку залізничної галузі спрямована, 

в першу чергу, на отримання додаткового доходу від 
усіх сфер її діяльності та на підвищення 
конкурентоспроможності транспортної галузі. При 
цьому вона, на думку автора, повинна бути 
направлена насамперед на розширення діяльності в 
сфері пасажирських залізничних послуг з метою 
отримання додаткового прибутку. 

Сьогодні пасажирська галузь залізничного 
транспорту виконує величезний обсяг соціальної 
роботи, а також сприяє забезпеченню свободи 
пересування громадян України, що є одним з 
найважливіших їх конституційних прав. 

Але існує думка, що приваблення потенційних 
пасажирів до залізничного транспорту можливо не 
тільки якістю та асортиментом перевізних послуг, а й 
наданням додаткових послуг і до та післяпоїзних. для 
впровадження «Стратегії розвитку залізничного 
транспорту України до 2020 року» необхідно 
розширяти або змінювати сфери діяльності окремих 
підрозділів в структурі управління пасажирськими 
перевезеннями.  

Тобто є сенс звертати увагу на необхідність 
розвитку комерційної діяльності в пасажирсько-
вокзальному господарстві, оскільки тут є і вільні 
ніші. А саме надавати комплекс комерційних послуг, 
які в своєму складі містять основну послугу – 
перевезення, та включають в собі станційний сервіс і 
обслуговування в рухомому складі, але не виконують 
соціальну функцію, що дозволяє формування тарифів 
на такі послуги з урахуванням прибутку залізниці.  

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 
Основна мета дослідження полягає в 

обґрунтуванні необхідності розвитку комерційної 
діяльності в пасажирсько-вокзальному господарстві, 

а саме надавати комплекс комерційних послуг, що 
забезпечить підвищення конкурентоспроможності 
пасажирських залізничних перевезень.  

РЕЗУЛЬТАТИ 
В теперішній час в режимі внутрішнього туризму 

залізничний транспорт має певні конкурентні 
переваги перед іншими видами транспорту при 
реалізації пізнавального туризму, поїздках вихідного 
дня, екскурсіях. В туристичних цілях доцільним є і 
використання швидкісних та високошвидкісних 
маршрутів, що отримали сьогодні в Україні розвиток. 

При цьому залізничні подорожі – досить 
популярний вид відпочинку і за кордоном. 
Туристичні залізничні маршрути є невід’ємною 
часткою туристичного бізнесу в більшості 
розвинутих країн Європи та в США. Це свідчить про 
успішність і великий стратегічний потенціал 
розвитку цього виду відпочинку.  

Основна ціль залізничного транспорту – повне, 
безпечне, якісне задоволення потреб населення і 
економіки країни в залізничних транспортних 
послугах. Основними цілями розвитку залізничного 
туризму є: 

- підвищення доходності залізниць; 
- вивчення та задоволення потреб пасажирів в 

спеціалізованому рухомому складі для подальшого 
його оновлення; 

- вивчення потенційних пасажиропотоків для 
задоволення потреб пасажирів в здійснення подорожі 
в певному напрямку за конкретним маршрутом; 

- розвиток комплексності обслуговування на 
залізничному транспорті; 

- розвиток транспортної інфраструктури для 
задоволення потреб пасажирів в отриманні 
комплексних послуг; 

- забезпечення доступності та підвищення якості 
транспортних туристичних послуг.  



ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО   4/1’2014 

4 

До того ж впровадження та розвиток залізничного 
туризму буде сприятиме рішенню наступних задач: 

- підвищення іміджу залізниць у 
внутрішньому сполученні шляхом впровадження 
нових форм обслуговування клієнтів; 

- дозволить позиціонувати залізниці як такі, 
що надають комплекс послуг, які відповідають 
вимогам потенційних споживачів; 

- враховуючи соціальне, екологічне та 
стратегічне значення залізничної галузі забезпечить 
сприяння нарощування обсягів перевезень, а саме 
підвищить кількість користувачів залізниць; 

- дозволить через впровадження послуг 
залізничного туризму визначити та задовольнити 
потреби споживачів до рухомого складу, а саме 
запровадити використання на залізницях нових типів 
вагонів; 

-  визначити нові підходи до обслуговування 
туристів до, під час та після здійснення залізничної 
подорожі; 

- дозволить більш ефективно використо-
вувати та розвивати механізм пріоритетно-
партнерського підходу на залізничному транспорті. 

Що ще раз підтверджує доцільність розвитку 
цього виду діяльності. Тобто, впроваджуючи 
залізничний туризм Укрзалізниця застосовує 
маркетингову стратегію вертикальної диверсифікації, 
що передбачає пропозицію споживачам продукції, 
яка комерційно і технологічно пов’язана з основною 
продукцію підприємства, а саме - перевезенням. 
Пропонується реалізація комплексу додаткових 
послуг пасажирам на вокзалах в сервіс-центрах, які є 
складовою низки заходів по привабленню пасажирів 
до основної послуги залізничного транспорту.  

Залізниця має пріоритет перед іншими видами 
транспортних туристичних перевезень завдяки 
можливості перевезення більшої кількості туристів на 
значні відстані із забезпеченням високого рівня 
комфорту під час подорожі. Залізниці забезпечують 
більш високий рівень безпеки у зрівнянні із 
повітряним та точним дотриманням графіку руху у 
порівнянні із автомобільним транспортом. Також 
значна перевага залізничних перевезень, у порівнянні 
з іншими – незалежність від кліматичних умов.  

Залізниця має пріоритет перед іншими видами 
транспортних туристичних перевезень завдяки 
можливості перевезення більшої кількості туристів на 
значні відстані із забезпеченням високого рівня 
комфорту під час подорожі. Залізниці забезпечують 
більш високий рівень безпеки у зрівнянні із 
повітряним та точним дотриманням графіку руху у 
порівнянні із автомобільним транспортом. Також 
значна перевага залізничних перевезень, у порівнянні 
з іншими – незалежність від кліматичних умов.  

Конкурентоспроможність на ринку перевезень для 
кожного виду транспорту та його підприємств – це 
стабільна можливість задовольняти потреби 
потенційних пасажирів краще, ніж це роблять 
конкуренти і, завдяки цьому, успішно продавати свої 
послуги та отримувати максимально можливі доходи 
[1, с. 138]. 

Аналіз конкурентоспроможності продукції 
підприємства має вестися безперервно і 

систематично, у близькій прив’язці до фаз його 
життєвого циклу, щоб своєчасно відреагувати на 
зниження показника конкурентоспроможності й 
прийняти відповідні рішення (наприклад, зняти виріб 
з виробництва, модернізувати його). При цьому, 
виходячи з того, що випуск підприємством нового 
продукту, перш ніж старим вичерпано можливості 
підтримки своєї конкурентоспроможності, 
здебільшого не є економічно доцільним. Водночас, 
будь-який товар після виходу на ринок починає 
поступово витрачати свій потенціал 
конкурентоспроможності. Цей процес можна 
уповільнити і навіть тимчасово затримати, але 
зупинити – неможливо. Тому новий виріб 
проектується за графіком, що забезпечує його вихід 
на ринок на момент значної втрати 
конкурентоспроможності колишнім виробом. Інакше 
кажучи, конкурентоспроможність нових товарів 
повинна бути випереджувальною та достатньо 
довготривалою. Так, наприклад, в Україні якість 
приміських пасажирських залізничних перевезень 
увесь час знижується, а покращень у цьому напрямку 
не спостерігається (відсутність комфорту в 
приміських поїздах, нестача рейсів у години-пік, 
відсутність рейсів у пізній та нічний добовий період, і 
т. ін.). Однак Укрзалізниця закупила і розпочала 
активне використання на приміських перевезеннях 
рельсових автобусів, що забезпечує і підвищення 
рівня комфортності перевезень, а також і зниження 
витрат на їх здійснення. А ці два фактори є одними з 
основних факторів підвищення конкуренто-
спроможності [2]. 

Для визначення конкурентоспроможності 
насамперед необхідно виділити фактори, які є 
вирішальними при рішенні про можливість 
організації залізничного туризму на українських 
залізницях: наявність рухомого складу для здійснення 
залізничного туру; готовність інфраструктури 
залізничного транспорту до здійснення залізничних 
турів; можливість надання тривалого 
життєзабезпечення пасажирів-туристів; можливість 
забезпечення необхідного рівня комфорту під час 
подорожі; можливість забезпечення відповідної 
безпеки в русі; можливість знаходження поїзду на 
інших коліях під час стоянки на шляху слідування.  

На основі поданого переліку факторів 
пріоритетності можна сформувати фактори 
конкурентоспроможності залізничних туристичних 
подорожей: можливість поєднання часу пересування 
між екскурсійними об’єктами та часу відпочинку 
протягом доби; зіставлення витрат на екскурсійне 
обслуговування та на відпочинок і пересування між 
туристичними центрами; можливість перевезення 
багажу великої ваги; рівень комфорту під час 
подорожі; можливість тривалого життєзабезпечення; 
наявність зупинок в місцях екскурсійної значущості 
між пунктом відправлення і кінцевим пунктом; 
безпека в русі [3, с. 62]. 

Найбільш впливовими з точки зору споживачів 
факторами порівняння є такі, як час, що витрачається 
на екскурсійне обслуговування, пересування та 
відпочинок, витрати на екскурсійне обслуговування, 
пересування та відпочинок і насиченість 
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туристичними об’єктами. Для визначення доцільності 
організації залізничного туризму необхідним є 
застосування показників, які відображають 
зацікавленість та бажання туристів здійснити 
залізничну туристичну подорож за часом, 
насиченістю об’єктами туристичної значущості та 
витратами: 

- відношення екскурсійного часу до часу 
відпочинку та пересування між об’єктами 
туристичної значущості – коефіцієнт насиченості 
напрямку (Кнн); 

- відношення кількості туристичних центрів до 
загального терміну туру – коефіцієнт привабливості 
туру (Кпт); 

- відношення витрат на екскурсійне обслу-
говування до витрат на пересування та відпочинок – 
коефіцієнт ефективної туристичної вартості (КЕТВ).  

ВИСНОВОК 
Таким чином, організація та розвиток 

залізничного туризму – досить перспективний 
напрямок подальшого розвитку пасажирських 
перевезень для залізничного транспорту. Розвиток 
нових послуг у пасажирському секторі Укрзалізниці є 
стратегічно важливим й обґрунтовано необхідним 
заходом, оскільки дозволить українським залізницям 
забезпечити збільшення пасажиропотоку. 

До того ж залізничний туризм може створити 
довготривалі основи планомірного розвитку 
Укрзалізниці, забезпечити її довготривалу 
конкурентоспроможність як на транспортному ринку, 
так і на ринку туристичних послуг. Отже, варто 
звернути увагу на розвиток комерційної діяльності в 
сфері пасажирських залізничних перевезень шляхом 
впровадження та реалізації комерційних послуг, що 
базуються на основній послузі залізничного 
транспорту – перевезенні. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Україна в світлі глобалізаційних процесів 
здійснює активну політику щодо адаптації 
вітчизняного законодавства до загальноприйнятих 
норм у міжнародній практиці. Це стосується багатьох 
сфер, зокрема і сфери державних фінансів. 
Модернізація державних фінансів, бухгалтерського 
обліку в державному секторі має на меті забезпечення 
якості та прозорості інформації, що характеризує 
майновий стан і рух бюджетних коштів, а також її 
відповідність міжнародним стандартам. Прийняті 
відповідно до Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007-2015рр. [9] Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 
(НПСБОДС) регламентують облік у розрізі різних 
об’єктів і відповідають в переважній частині 
міжнародним стандартам [6]. Порівняно з чинною 
практикою бюджетного обліку внесено ряд вагомих 
змін, які суттєво впливатимуть на розкриття облікової 

інформації. Новий склад фінансової звітності, нові 
методологічні засади визнання, оцінки та 
класифікації активів, пасивів, доходів та витрат 
установи є причиною трансформації традиційних 
об’єктів бюджетного обліку. Означені процеси тільки 
набувають актуальності, оскільки НП(С)БО ще не 
набули чинності. Слід також зазначити, що така 
трансформація має досить масштабний характер і 
охоплює перегляд укрупнених об’єктів обліку, 
виникнення нових об’єктів обліку в державному 
секторі. До загальних об’єктів фінансового обліку 
міжнародна теорія та практика відносить активи, 
зобов’язання, власний капітал, доходи і витрати. 
Прийняття Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі вказані 
об’єкти обліку не змінить, однак приведе до певної 
трансформації їх змістового наповнення. Так, серед 
активів бюджетних установ на даний час виділяють 
необоротні активи та оборотні активи. Цей розподіл 
засвідчується складом активу балансу бюджетних 
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установ, а також побудовою Плану рахунків. Згідно з 
НП(С)БО 101 відбувається перегрупування статей 
активу балансу, зокрема до нього включені 
нефінансові активи, фінансові активи та витрати 
майбутніх періодів [1]. 

З огляду на це, виникає новий комплексний об’єкт 
обліку - нефінансові активи, що потребує терміноло-
гічної ідентифікації на тлі вищезазначених процесів. 

Аналіз досліджень і публікацій та невирішені 
раніше частини загальної проблеми 

Питанням реформуванню вітчизняного 
бюджетного обліку присвячено наукові праці відомих 
вчених в цій галузі Дорошенко О.О., Левицької С.О., 
Ловінської Л.Г., Прохорова О.С., Свірко С.В., 
Сушко Н.І., Фаріон А.І.,. Втім, сучасні дослідження в 
сфері бюджетного обліку оминають проблеми 
первинного формування його понятійного апарату. 

МЕТА 
Дослідити термінологічну ідентифікацію 

нефінансових активів, як нового комплексного 
об’єкту обліку бюджетних установ та її нормативне 
забезпечення на тлі трансформаційних процесів, що 
відбуваються в державному секторі в контексті 
прийнятих відповідно до Стратегії модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі на 2007-2015рр. Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному 
секторі. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Вітчизняний бюджетний облік перебуває на етапі 

активного реформування, метою якого є наближення 
його теорії та практики до узагальнених в 
Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для 
державного сектора облікових надбань світового 
співтовариства. Зміна теоретичних засад, 
методологічних положень та методичних підходів 
потребує оновлення терміносистеми бюджетного 
обліку України [8].  

В даній статті приділено увагу термінологічній 
ідентифікаціїї поняття «нефінансові активи», як 
нового комплексного обєкту обліку в контексті 
загальноприйнятих міжнародних підходів. На 
законодавчому рівні в українському законодавстві 
чіткого визначення поняття «нефінансові активи» як 
такого не має. Нефінансові активи з’являються у 
першому розділі Балансу який представлено в НП (С) 
БОДС 101 Подання фінансової звітності [2]. До 
нефінансових активів відносять основні засоби, 
нематеріальні активи, незавершені капітальні 
інвестиції, запаси, малоцінні та швидкозношувані 
предмети, готова продукція, інші нефінансові активи.  

Звернімося до Керівництва зі Статистики 
державних фінансів 2001р [7]. У Главі 7 Баланс 
активів і пасивів наводиться тлумачення поняття та 
класифікація нефінансових активів. В п. 7.19 – 7.20 
зазначено що, до ненфінансових активів відносять всі 
економічні активи, крім фінансових активів. Як і 
фінансові активи, нефінансові активи є засобом 
накопичення. Крім того, більшість нефінансових 
активів приносять вигоду або за рахунок їх 
використання у виробництві товарів і послуг, або у 

вигляді доходу від володіння. Нефінансові активи 
можуть створюватися в результаті виготовлення, вже 
існувати в природі або представляти собою продукти 
суспільного устрою. На першому рівні класифікації 
виділяють чотири категорії нефінансових активів. 
Перші три категорії представляють собою вироблені 
активи: основні фонди, запаси матеріальних 
оборотних засобів, цінності, а до четвертої відносять 
всі невироблені активи.  

Отже, дати чітке визначення поняттю нефінансові 
активи можливе через розгляд класифікаційних 
об’єктів.  

За Статистикою державних фінансів [7]: 
Основні фонди – це вироблені активи, які 

використовуються у виробничих процесах 
багаторазово або непреривно протягом одного року. 

Запаси матеріальних оборотних засобів – це 
товари та послуги які зберігаються виробником для 
продажу, використання у виробництві або для іншого 
використання у майбутньому. 

Цінності – це вироблені товари значної вартості, 
які придбаються и зберігаються головним чином в 
якості засобу накопичення з плином часу і 
здебільшого не використовуються для цілей 
виробництва або споживання. 

Природні активи і продукти суспільного устрою 
називаються невиробничими активами. Природні 
активи включають землю, надра, рибні ресурси у 
відкритих, але які відносяться до територіальних, 
водах. Продукти суспільного устрою включають 
патенти і договори оренди. 

В Системі національних рахунків 1993р. і в 
діючому Керівництві продукти суспільного устрою 
називаються нематеріальні невиробничі активи. 

Відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у державному 
секторі, зокрема НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», 
122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси». 

Основні засоби - матеріальні активи, які 
утримуються для використання їх у 
виробництві/діяльності або при постачанні товарів, 
виконанні робіт і наданні послуг для досягнення 
поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта 
бухгалтерського обліку в державному секторі або 
здавання в оренду іншим особам і використовуються, 
за очікуванням, більше одного року [3]. 

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який 
не має матеріальної форми та може бути 
ідентифікований. 

Немонетарні активи - усі активи, крім грошових 
коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості 
у фіксованій (або визначеній) сумі грошей [4]. 

Запаси - це активи, які:  
 утримуються для подальшого продажу, 

безоплатного розподілу передачі за умов звичайної 
господарської діяльності;  

 перебувають у процесі звичайної діяльності 
суб'єкта бухгалтерського обліку в державному 
секторі для подальшого споживання;  

 перебувають у формі сировини чи 
допоміжних матеріалів для використання у 
виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні 
послуг або для досягнення поставленої мети та/або 
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задоволення потреб суб'єкта бухгалтерського обліку в 
державному секторі [5]. 

Отже, проаналізувавши визначення класифіка-
ційних об’єктів, які вцілому складають цілісний 
об’єкт обліку у бюджетних установах, як нефінансові 
активи, можна дати визначення поняттю 
«нефінансові активи». Нефінансові активи – всі 
активи, крім фінансових, які використовуються 
установою протягом тривалого періоду (більше 
одного року) та від використання яких установа 
отримає в майбутньому економічні вигоди.  

ВИСНОВКИ 
У складі традиційних об’єктів бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах із прийняттям 
НП(С)БОДС відбудуться певні зміни. У складі 
активів та пасивів відбудеться перегрупування 
об’єктів та поява нових. І як уже зазначалося раніше, 
виникає новий комплексний об’єкт обліку як 
нефінансові активи, що потребує термінологічної 
ідентифікації. Так як на законодавчому рівні чіткого 
визначення поняття «нефінансові активи» не має. 
Зважаючи на це, на основі проведеного дослідження, 
в ході якого було надане визначення всім складовим 
цілісного об’єкту бухгалтерського обліку, надане 
визначення поняттю «нефінансові активи». 
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Розглянуто сучасний стан функціонування будівельної галузі України, її інвестиційна привабливість, 
визначено вплив світової фінансової кризи на результати діяльності галузі, охарактеризовані заходи щодо 
підвищення потенціалу підприємств будівельної галузі. 

Рассмотрено современное состояние функционирования строительной отрасли Украины, ее 
инвестиционная привлекательность, определено влияние мирового финансового кризиса на результаты 
деятельности отрасли, охарактеризованы мероприятия по повышению потенциала предприятий 
строительной отрасли.  

The current condition development and investment appeal of Ukraine’s building sector was considered. Impact of 
world financial crisis on the result of building sector was defined. The measures of increasing of potential of 
building sector enterprises were described. 

Ключові слова: будівельна галузь, сучасний стан будівельної галузі, тенденції розвитку будівельної галузі 

Ключевые слова: строительная отрасль, современное состояние строительной отрасли, тенденции 
строительной отрасли 

Keywords: building sector, the current condition of building sector, tendency of building sector 

 
ВСТУП 

Важливою сферою функціонування господар-
ського комплексу України є будівельна галузь, від 
якої залежить розвиток економіки країни та 
діяльність інших галузей. Будівельні підприємства 
забезпечують функціонування інших галузей 
виробничої сфери та інфраструктури, сприяють 
зростанню валового внутрішнього продукту країни, 
створюють робочі місця, вирішують соціально 
орієнтовані завдання держави. 

Теоретичні положення щодо вирішення проблем 
функціонування та розвитку підприємств будівельної 
галузі представлені у працях Л.В. Григор’євої, 
Л.Г. Левіт, В. В.Любарової, Л. М. Пшенишної, 
І.В. Чернухи, О.М. Удовенко та ін.  

Вони розкривають різноманітні економічні 
аспекти функціонування підприємств будівельної 
галузі, проте поза увагою залишаються питання 
перспектив їх розвитку, враховуючи сучасні умови 
господарювання. 

 

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 
Світова фінансова криза та подолання її наслідків 

призвели до поглиблення проблемних аспектів у всіх 
сферах господарського комплексу України, у тому 
числі і у будівельній галузі. Метою дослідження є 
визначення тенденцій та виявлення особливостей 
функціонування будівельної галузі, враховуючи 
сучасні умови господарювання.  

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Останніми роками, функціонування підприємств 

будівельної галузі характеризується суперечливими 
тенденціями, зокрема, обсяги будівельних робіт у 
жовтні 2013 р. скоротилися на 24,3% відносно жовтня 
2012 р. [1, с. 13]. У 2002 році будівельний комплекс 
становив 10% усієї економіки країни, а у 2011 році 
лише 4% [2]. Разом з цим, середня світова доля 
будівельної галузі у структурі ВВП у 2012 р. 
становить 13,4%, в той час, як в України складає 
всього 3% [3, с.6].  

Будівельна галузь залежить від трансформацій 
фінансового ринку, стратегій та змін в розвитку 
соціальної та економічної політики держави. 
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Будівельна галузь однією з перших відчула наслідки 
світової фінансової кризи, які проявились 
зменшенням інвестицій у житлове будівництво у 2009 

р. на 49,2% порівняно з 2008 р. У період 2010-2012 
рр., інвестиції у житлове будівництво поступово 
збільшувались і досягли докризового рівня.  

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції у житлове будівництво у 2008-2012 рр. в Україні 

Показники 
Роки Базовий індекс 

(2012/2008) 2008 2009 2010 2011 2012 
Інвестиції у житлове будівництво, 
млрд. грн. 

35,53 18,05 28,00 28,41 36,42 1,02 

У % до загального обсягу 
інвестицій в основний капітал 

15,2 11,9 18,6 13,6 13,8 0,91 

 

 
Рис.1. Прийняття в експлуатацію житла за 2008-2012 рр., тис.м2 

У 2012 р., порівняно з 2008 р. рівень прийнятого в 
експлуатацію житла збільшився лише на 2% [4, 5]. 
Протягом останніх п’яти років, найнижчим цей 
показник був у 2009 р., що також обумовлено 
негативним впливом фінансово-економічної кризи. 

Більшість введеного в експлуатацію житла 
здійснюється в міських поселеннях, поряд з цим, 
темпи міського будівництва знизились, що пов’язано, 
з високими цінами на нове житло та низькою 
платіжною спроможністю населення. Показник 

введеного житла в сільських поселеннях збільшився 
на 12% у 2012 р. в порівнянні з 2008 р., що свідчить 
про, зростання пріоритетності та важливості 
будівництва в сільській місцевості. Проте фактичний 
рівень введеного в експлуатацію житла, є несуттєвим.  

Житлове будівництво характеризується значним 
географічним дисбалансом між Києвом, Київської 
областю та іншими регіонами.  

 

 
Рис. 2. Прийняте в експлуатацію житло за регіонами в 2012 р., % [6] 

 
Так у 2012 р. (рис. 2) частка Києва та Київської 

області склала 24,84 % від загального обсягу, за ними 
з великим запізнюванням йде Одеська область, 

Автономна Республіка Крим, Львівська, Івано-
Франківська області. Східні: Донецька та Харківська 
області загалом складають лише 6,75% від загального 
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обсягу. Це пов’язано з тим, що в Києві, Київській 
області реалізовані значні інвестиції житлове 
будівництво. 

У 2011-2012 р. найбільша кількість житла в 
Україні була введена в експлуатацію в Києві та 
Київській області. Це було пов’язано з реформами в 

рамках дозвільної системи в будівництві, а саме зі 
спрощенням процедури введення в експлуатацію 
житла, а також з зростаючим попитом на ринку 
нерухомості в рамках проведення футбольного 
чемпіонату «ЕВРО-2012».  

 
Рис. 3. Розподіл по чисельності населення за регіонами в 2012 р., % [6, с.4] 

 
Разом з тим, 24,84% (рис. 3) прийнятого в 

експлуатацію житла в м. Києві та Київській області 
припадає 10 % населення країни, в той самий час як 
28 % прийнятого в експлуатацію житла в 14 областях 
країни, що припадає на 46,14% населення (рис. 3). Це 
свідчить про значний дисбаланс в прийнятті в 
експлуатацію житла між регіонами країни, що 
пов’язано з різним рівнем доходів населення в м. 
Києві і Київської області та інших регіонах, 
платоспроможністю та інвестиціями в будівельну 
галузь.  

Аналізуючи розподіл капітальних інвестицій на 
житлові будівлі (табл. 2) у 2012 р. 9,5% коштів 

населення спрямовано на будівництво власних 
квартир, у 2010 р. цей показник складав 16,2%. 
Базовий індекс по показнику коштів населення на 
індивідуальне житлове будівництво залишився без 
змін. 

Це свідчить про те, що населення менше прагне 
інвестувати у будівництво житлових будівель, 
пов’язано це з значними термінами будівництва 
житлових будівель, недотриманням термінів здачі 
будівель в експлуатацію, з нестабільним економічним 
станом компаній забудовників, а разом з тим, і висока 
ціна квадратного метру житлових будівель.  

Таблиця 2 
Розподіл капітальних інвестицій у житлові будівлі за джерелами фінансування у 2010-2012 рр., %  

[на основі 7] 

Показники 
Роки Базовий індекс 

2012/2010 2010 2011 2012 
коштів населення на будівництво власних квартир, % 16,20 15,12 9,47 0,58 

коштів населення на індивідуальне житлове 
будівництво, % 56,29 51,10 57,01 1,01 

інші кошти, % 27,51 33,78 33,52 1,22 
 
У січні 2014 р. середня вартість квартир в 

новобудовах м. Києва складала 13252 грн. за кв.м., 
середня ціна в новобудовах економ-класу 9775 грн. за 
кв.м. [8] при тому, що середня заробітна плата 
складала 3265 грн. за січень 2014 р.  

У структурі пропозиції первинного житла 
домінують новобудови економ-класу – 59%. 
Новобудови бізнес-класу складають 28% від 
загальної кількості, преміум-класу – 13% [8]. 

Капітальні інвестиції в розрахунку на одну особу 
склали 846,3 грн. у 2012 р., цей показник збільшився 
у порівнянні з 2010 р. на 35% на це впливало 
збільшення інвестиційної привабливості будівельної 
галузі, яке поступово відбувалося після світової 
фінансової кризи. 

Для забезпечення розвитку підприємств 
будівельної галузі виділені наступні складові:  

1) інноваційна складова розвитку – зростання 
якості продукції, рівня технології, послуг за рахунок 
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впровадження техніко-технологічних, організаційних 
та ін. нововведень; 

2) економічна складова – полягає в розширенні 
сфери споживачів, збільшенні частки ринку, 
підвищенні фінансових показників діяльності тощо;  

3) організаційна складова розвитку включає 
вдосконалення системи та процесів управління; 

4) техніко-технологічна складова розвитку 
поєднує розширення матеріально-технічної бази та 
технологічне забезпечення (технології, форми, 
методи, способи виробництва) [9]. 

Будівельна галузь характеризується зростанням 
конкуренції серед будівельних компаній, 
нестабільністю здійснення інвестицій у будівництво, 
скороченням кредитування, малим платоспроможним 
попитом населення на житло, регіональними 
дисбалансами функціонування будівельної галузі. 

ВИСНОВКИ 
У результаті дослідження запропоновані наступні 

напрями зростання ефективності й результативності 
функціонування будівельної галузі: відновлення та 
збільшення кредитування об’єктів господарської 
діяльності для подальшого фінансування будівельних 
проектів, скорочення тривалості будівництва об’єктів 
за допомогою ефективних моделей управління 
будівельними підприємствами, дотримання термінів 
здачі готових будівель в експлуатацію, забезпечення 
рентабельності функціонування підприємств 
будівельної галузі, застосування сучасної техніки і 
матеріалів. Крім того, одним із напрямів вирішення 
проблем є розробка та реалізація підходів щодо 
формування стратегічного управління логістичною 
інфраструктурою будівельних підприємств, яке 
ґрунтується на якісному інформаційно-аналітичному 
забезпеченні та відповідній організаційній структурі. 
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Стаття присвячена особливостям планування діяльності промислових 
підприємств під впливом зовнішніх факторів. Розкрито основні завдання та 
принципи плавання діяльності підприємств. Розглянуто суть та 
характеристика зовнішнього середовища, та визначено різновиди факторів 
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промышленных предприятий под воздействием внешних факторов. Раскрыты 
основные задачи и принципы плавание деятельности предприятий. Рассмотрена 
сущность и характеристика внешней среды, и определены разновидности 
факторов внешней среды оказывающих влияние, как на деятельность так и на 
планирование деятельности промышленных предприятий. 
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environmental factors that influence how the activities and planning of industrial 
activities. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

В умовах процесу глобалізації, розгортання НТР, 
насичення ринків підсилюють тиск на організації з 
боку зовнішнього середовища: посилюються вимоги 
до якості продуктів, висунуті споживачами, 
з'являються вимоги з боку суспільства і т.д. 
Внаслідок чого система планування управління 
підприємством ускладнюється. Рамки зовнішнього 
середовища стають ширше, а передбачуваність змін - 
менше. 

У зв'язку з цим виникає необхідність досконалого 
планування діяльності підприємств, яке, враховуючи 
вплив зовнішніх чинників, буде допомагати 
підприємствам адаптуватися до можливих 
негативних змін і досягти максимального прибутку у 
разі позитивних, шляхом використання сучасних 
принципів менеджменту, маркетингу, забезпечення 
стратегічного підходу до їх діяльності . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблемам розвитку стратегічного управління 

підприємством і систем управління в динамічному 
середовищі присвячені роботи закордонних науковців 
- Ансофа І., Друкера П, Котлера Ф., Ламбена Ж., 
Портера М. та інших. Самостійного значення у цьому 
напрямку дослідження мають роботи російськиї 

економістів - Багієва Г.Л., Березіна І.С., Богдано-
вої О.Л., Гольдштейна Г.Я., Градова А.П., 
Завгородней A.B., в яких особливості розвитку 
господарюючого суб’єкту досліджується з 
урахуванням нових економічних перетворень у 
зовнішньому середовищі. Більшість робот присвячена 
плануванню діяльності підприємства з урахуванням 
внутрішніх особливостей підприємства. У зв’язку з 
чим існує проблема визначення особливостей 
планування діяльності промислового підприємства 
під впливом факторів зовнішньої середи.  

Теоретичну базу дослідження склали 
фундаментальні положення економічної науки. У 
сфері стратегічного менеджменту Ансоф І., 
Гольдштейн Г.Я., Градов А.П., Карлофф Б., 
Портер М., Уткин Э.А., Фатхутдинов P.A.; у сфері 
економічного та фінансового аналізу Шеремет А.Д., 
Баканов М.И., Балабанов И.Т.; наукові статті 
присвячені проблемам управління в умовах 
нестабільності Базилевіч Л.О., Богданова О.Л., 
Завгородня A.B., Каракозов С.Г., Мотышина М.С., 
Норберт Т., Соколов Д.В., Пефтиев В.И. та багато 
інших науковців. 

МЕТА СТАТТІ полягає у визначенні сутності 
планування діяльності підприємства. Проаналізувати 
фактори зовнішнього середовища прямого і 
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непрямого впливу, охарактеризувати позитивні і 
негативні моменти впливу даних факторів на 
розвиток промислового підприємства. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Ефективність виробничої діяльності підприємства 

в умовах ринкової економіки стає можливою лише за 
умови розробки виробничої програми і прогнозу 
соціально-економічного розвитку підприємства на 
перспективу. Саме в плануванні й закладена головна 
ідея – домінантна функція розвитку й управління 
виробництвом. Коли є чітко визначена ідея 
досягнення кінцевої мети, тоді визначаються 
організаційно-технічні шляхи і функції управління 
щодо реалізації цієї мети [1]. 

Планування на підприємстві – це процес розробки 
і встановлення керівництвом підприємства системи 
кількісних і якісних показників його розвитку, яка 
визначає темпи, пропорції, тенденції розвитку даного 
підприємства як у поточному, так і на перспективу. 

Планування - це головна функція управління. 
Основні завдання на рівні підприємства у сфері 

планування: 
а) зосередження уваги на пріоритетних напрямках;  
б) готовність до реакції на зміни в зовнішньому 

середовищі;  
в) зведення до мінімуму нераціональних дій при 

виникненні несподіваних ситуацій;  
г) забезпечення чіткої взаємодії між підрозділом 

підприємства і виконавцями. 
Поряд з загальними принципами управління та 

планування є і специфічні принципи планування, 
зокрема: цільова направленість, системність, 
безперервність, оптимальність використання 
ресурсів, збалансованість. 

Основні принципи планування: 
1. Принцип обґрунтованості цілей і завдань 

підприємства. На практиці відокремлюють п’ять 
основних цілей підприємства: 

- господарсько-економічні, що забезпечують 
ефективність виробництва; 

- виробничо-технологічні, що визначають 
функціональне призначення підприємства; 

- науково - технічні, що забезпечують науково-
технічний прогрес;  

- соціальні, що забезпечують задоволення 
соціально-побутових і культурних потреб працівників 
підприємства;  

- екологічні, що забезпечують виготовлення 
екологічно чистої продукції без негативного впливу 
на навколишнє середовище. 

2. Принцип системності. Він означає, що 
планування представляє цілу систему планів і 
охоплює всі сфери діяльності підприємства; 

3. Принцип науковості. Вимагає врахування 
перспектив науково- технічного прогресу і 
застосування науково обґрунтованих прогресивних 
норм використання всіх видів ресурсів; 

4. Принцип безперервності. Означає паралельне 
поєднання поточного та перспективного планування; 

5. Принцип збалансованості плану. Вказує на 
кількісне відповідність між взаємопов'язаними 

розділами і показниками плану, між потребами в 
ресурсах та їх наявністю; 

6. Принцип директивності. Відповідно до нього 
план набуває чинності закону для всіх підрозділів 
підприємства після затвердження його керівником 
підприємства. Найважливішими цілями, які 
переслідуються в плануванні на підприємстві, як 
правило, є обсяг продажів товарної маси, прибуток і 
частка на ринку [2]. 

Розглядаючи сутність та основні фактори 
зовнішнього середовища підприємства, можливо 
зазначити, що зовнішнє середовище - це сукупність 
активних господарюючих суб'єктів, економічних, 
суспільних і природних умов, національних та 
міждержавних інституційних структур та інших 
зовнішніх умов і факторів, що діють в оточенні 
підприємства і впливають на різні сфери його 
діяльності . Зовнішнє середовище зумовлене 
зовнішніми факторами впливу. 

Зовнішні фактори впливу - умови, які організація 
не може змінити, але повинна постійно враховувати у 
своїй роботі: споживачі, уряд, економічні умови і т.д. 

Стан зовнішнього середовища має ключове 
значення для бізнесу, так як зовнішнє середовище по 
відношенню до організації є об'єктивною 
середовищем, тобто існує незалежно, що призводить 
до необхідності врахування її у своїй діяльності. У 
зв'язку з цим від правильності обліку всіх аспектів 
зовнішнього оточення залежить результативність та 
ефективність діяльності організації [4]. 

 Під зовнішнім середовищем розуміють всі умови 
і чинники, що виникають у навколишньому 
середовищі, незалежно від діяльності конкретної 
фірми, але які надають або можуть вплинути на її 
функціонування і тому потребують прийняття 
управлінських рішень. 

 Однак набір цих факторів і оцінка їх впливу на 
господарську діяльність різні в кожної фірми. 
Зазвичай підприємство в процесі управління сама 
визначає, які фактори, і в якій мірі можуть впливати 
на результати його діяльності в даний період і в 
майбутній перспективі. Висновки проведених 
досліджень або поточних подій супроводжуються 
розробкою конкретних засобів і методів для 
прийняття відповідних управлінських рішень. 
Причому, насамперед, виявляються і враховуються 
фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив 
на стан внутрішнього середовища фірми. 

Виділяють наступні основні характеристики 
зовнішнього середовища:  

 взаємопов'язаність факторів зовнішнього 
середовища - рівень сили, з якою зміна одного 
фактора впливає на інші фактори. Зміна якого 
фактора оточення може обумовлювати зміну інших; 

 складність зовнішнього середовища - число 
факторі, на які організація зобов'язана реагувати, а 
також рівень варіативності кожного фактора; 

 рухливість середовища - швидкість, з якою 
відбуваються зміни в оточенні організації. Оточення 
сучасних організацій змінюється з наростаючою 
швидкістю. Рухливість зовнішнього оточення може 
бути вище для одних підрозділів організації і нижче 
для інших. У швидкому середовищі організація або 
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підрозділ повинні спиратися на більш різноманітну 
інформацію, щоб приймати ефективні рішення; 

 невизначеність зовнішнього середовища - 
співвідношення між кількістю інформації про 
середовище, яку має організація, і впевненістю в 
точності цієї інформації. Чим невизначений зовнішнє 
оточення, тим складніше приймати ефективні 
рішення [5]. 

Одним із способів визначення оточення і 
полегшення обліку його впливу на організацію є 
поділ зовнішніх факторів на дві основні групи: 
мікросередовище (середовище прямого впливу) і 
макросередовище (середу непрямого впливу). 

Середа прямого впливу включає фактори, що 
безпосередньо впливають на діяльність організації: 

а) Постачальники. Постачальниками капіталу в 
основному є банки, акціонери і приватні особи. Чим 
краще йдуть справи у даної організації , тим більше 
шансів отримати кредит на пільгових умовах у 
постачальників капіталу. 

б) Трудові ресурси. Без потрібних фахівців 
належної кваліфікації не можна ефективно 
використовувати складну техніку та обладнання. 

в) Закони держави. Організації зобов'язані 
виконувати не тільки федеральні, а й регіональні 
закони. Державні органи забезпечують примусове 
виконання законів у сфері своєї компетенції. 

г) Споживачі. Споживачі вирішують, які товари та 
послуги для них бажані, тобто вони визначають 
напрямки і можливості зростання організації. У 
ринковій економіці діє принцип: «Споживач - король 
ринку». 

д) Конкуренти. Керівництво підприємства має 
розуміти, що незадоволені потреби споживачів 
створюють вільні ніші на ринку для конкуруючих 
організацій [6]. 

Середа непрямого впливу складається з чинників, 
які не мають прямого і негайного впливу на 
діяльність організації: 

а) Стан економіки країни. Керівництво організації, 
особливо при виході на міжнародний ринок, має 
враховувати економічну ситуацію в тій країні , в яку 
постачає свій товар, або з якою організація має ділові 
стосунки. Стан світової економіки впливає на 
вартість ресурсів і здатність покупців купувати 
товари та послуги. Якщо в економіці прогнозується 
спад, то необхідно зменшити запаси готової 
продукції, щоб подолати труднощі збуту, крім цього 
слід врахувати збільшення або зменшення ставки 
відсотка на позики, можливе коливання курсу долара 
або інших твердих валют. 

б) Науково-технічний прогрес. Технічні 
нововведення підвищують продуктивність праці, 
сприяють поліпшенню якості продукції, а також 
розширюють можливі області застосування товарів. 
Поява таких високих технологій, як комп'ютерна, 
лазерна, мікрохвильова, напівпровідникова, а також 
використання атомної енергії, синтетичних 
матеріалів, мініатюризація приладів та виробничого 
обладнання справляють істотний вплив на розвиток і 
діяльність організації. 

в) Соціокультурні фактори. Це, перш за все, 
життєві цінності і традиції, звичаї, установки, які 
мають істотний вплив на діяльність організації. 

г) Політичні фактори. До них відносяться: 
економічна політика адміністративних органів 
держави, тобто система оподаткування, пільгові 
торгові мита, законодавство про захист споживачів, 
стандарти на безпеку продукції і стандарти з екології. 
Для організації, що здійснює міжнародну діяльність, 
істотне значення має політична стабільність даної 
держави, а також установка з його боку спеціальних 
мит на імпорт товарів , експортних квот і т.д. 

д) Відносини з місцевим населенням. Характер 
відносин з місцевою громадою є дуже важливим для 
обліку і планування в будь-якій організації. Так, в 
кожній громаді існують свої специфічні закони і 
установки з питань бізнесу і ведення ділових 
відносин з іншими організаціями та установами. Іноді 
для підтримки хороших відносин з громадою 
необхідне фінансування та підтримка її соціальних 
програм, а також благодійна діяльність з багатьох 
напрямків. Рухливість середовища - це швидкість, з 
якою відбуваються зміни в навколишньому 
середовищі організації. У деяких галузях, наприклад, 
у фармацевтичній, електронної, хімічної , космічної 
та інші зміни відбуваються відносно швидко 

Фактори зовнішнього середовища підприємства 
можливо розділити на фактори прямого і непрямого 
впливу. Зовнішнє середовище організації включає 
такі елементи, як споживачі, конкуренти, закони і 
державні органи, релевантні стосовно операцій в 
організації, профспілки, постачальники (трудових 
ресурсів, обладнання та матеріального капіталу). Під 
середовищем непрямого впливу розуміються 
чинники, які можуть не надавати прямого негайного 
впливу на операції, але, тим не менш, позначаються 
на них. Під ними розуміються стан економіки, 
науково-технічний прогрес, соціокультурні фактори, 
політичні чинники, міжнародні події. 

Соціальні, культурні, демографічні та географічні 
чинники формують стиль нашого життя, роботи, 
споживання і роблять значний вплив практично на всі 
організації. Нові тенденції створюють тип споживача 
і, відповідно, викликають потребу в інших товарах і 
послугах, інших стратегіях організації.  

ВИСНОВКИ 
Сьогоднішні зміни в зовнішньому світі примусили 

звертати більш пильну увагу на зовнішнє 
середовище, ніж будь-коли. Зовнішнє оточення 
організації все більше стає джерелом проблем для 
керівників.  

Кожне підприємство, незалежно від масштабів і 
виду діяльності, кожна підприємницька структура в 
умовах ринкового господарювання займається 
плануванням. Відсутність планів супроводжується 
помилковими маневрами, несвоєчасною зміною 
орієнтації, що призводить до втрати позицій на 
ринку, нестійкого фінансового стану, банкрутства 
підприємств. 

Практика господарювання свідчить про те, що 
планування створює для суб'єктів господарювання 
важливі переваги: 
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 забезпечує підготовку до використання 
майбутніх сприятливих для підприємства умов; 

 попереджує про можливі проблеми; 
 стимулює управлінський персонал до 

реалізації своїх рішень в подальшій діяльності; 
 поліпшує координацію дій управлінського 

персоналу підприємства; 
 сприяє раціональному використанню 

ресурсів на підприємстві. 
Планування дозволяє пов'язати ресурсні 

можливості підприємства з випуску продукції з 
наявним попитом на ринку. 

Якщо говорити про кількість зовнішніх факторів, 
на які організація змушена реагувати, то, якщо на неї 
тиснуть державні постанови, численні конкуренти і 
прискорені технологічні зміни , можна стверджувати, 
що ця організація знаходиться в більш складному 
оточенні ніж, покладемо, організація, заклопотана 
діями усього декількох постачальників, кількох 
конкурентів за відсутності профспілок і 
уповільненому зміні технології .  

За показником різноманітності факторів в більш 
складних умовах буде знаходитися організація, яка 
використовує численні і різні технології, що зазнають 
більш швидкий розвиток, ніж організація, якої все це 
не стосується. 

Тому такий значущий фактор зовнішнього впливу, 
як державне регулювання, а зокрема, державна 
підтримка має опосередковану силу впливу на 
планування діяльності даного підприємства. 

Враховуючи все вищесказане, можливо зазначити, 
що сучасна організація для збереження себе як 
сутності і подальшого свого розвитку змушена 

змінюватися під впливом факторів зовнішнього 
середовища. Швидке реагування можливе тільки для 
організацій, які мають гнучку організаційною 
структурою. Як правило, це дрібні та середні 
компанії. Для великих компаній, проблема гнучкості 
залишається досить гострою, і її рішення лежить в 
області надання самостійності своїм підрозділам і 
бізнес - напрямками. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

В економіці України тривають процеси 
корпоратизації підприємств. Копрпорації відіграють 
надзвичайну роль в національній економіці, 
відповідно такі структури посідають досить важливе 
місце в системі економічної безпеки країни. 
Функціонування корпоративних структур, 
незважаючи на численні переваги, зумовлені 
позитивними наслідками інтеграції їхніх суб’єктів та 
об’єктів, має й суттєві недоліки, наявність яких 
викликає значну кількість загроз корпоративній 
безпеці підприємства. Джерела таких загроз 
здебільшого зосереджено не в зовнішньому, а у 
внутрішньому середовищі корпоративної структури. 
Причини цього полягають в різноманітності інтересів 
акторів та цілей використовуваних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Розробці питань щодо підтримки достатнього 

рівня корпоративної безпеки підприємства багато 
уваги приділяють вітчизняні та зарубіжні науковці, 
зокрема: Абрамов, В. Андрійчук, О. Ареф’єва, 
О. Барановський, О. Білорус, З. Варналій, Т. Василь-
ців, В. Горбулін, В. Дикань, М. Єрмошенко, 
Я. Жаліло, О. Захаров, Н. Куркін, О. Ляшенко, 
Є. Олєйніков, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Понома-
ренко, Н. Реверчук, В. Тамбовцев, М. Флейчук, 
О. Черняк, М. Швець, В. Щелкунов, Л. Шемаєва, 
В. Шликов та інші. 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ 
Дослідити методичні основи оцінювання 

ресурсного забезпечення корпоративної безпеки. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Центральним елементом адаптивної системи 
управління ресурсним забезпеченням корпоративної 
безпеки підприємства є бюджетування, яке 
розглядається як основний елемент всієї системи 
планування діяльності корпорації, за умови, що його 
метою є прийняття ефективних управлінських рішень 
з усіх напрямків діяльності. 

Наявність достатнього рівня ресурсного 
забезпечення корпоративної структури, його 
ефективне використання та сталий розвиток можливі 
за умови високої якості його управління. Насамперед, 
необхідно оцінити якість управління ресурсами з 
метою виявлення «слабких» позицій та розробки 
шляхів такого розвитку, який відповідає сучасним 
потребам і не ставить під загрозу здатність 
функціонування підприємства на відповідному 
безпечному рівні [1]. 

У дослідженні застосовано методику оцінювання 
ресурсного забезпечення корпоративної безпеки в 
умовах неповної інформації з використанням 
нечіткого логістичного висновку та концепцію. 
Концепція включає три етапи, які відтворюють 
послідовність прийняття рішень, спрямованих на 
вибір раціональних управлінських функцій щодо 
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забезпечення корпоративної безпеки всіма 
необхідними ресурсами [2]. 

Наявність значної кількості загроз ресурсного 
забезпечння, які суттєво впливають на рівень безпеки 
вимагають удосконалення системи управління 
корпоративною безпекою. Одним із шляхів 
вирішення цієї складної проблеми є здійснення 
системного оцінювання ресурсного забезпечення 
корпоративної безпеки через створення на 
підприємстві яке дозволило б отримувати оперативну 
інформацію та на основі неї розробляти та 
реалізовувати відповідні управлінські рішення в 
системі корпоративної безпеки підприємства. Перш 
за все необхідно зазначити, що саме поняття 
оцінювання означає – спостереження за певним 
процесом з метою виявлення його відповідності 
бажаному результату або аспектів розвитку. Тобто, 
саме створення системи оцінювання ресурсного 
забезпечення корпоративної безпеки і повинно 
сприяти досягненню цілей корпоративної безпеки. 

Розроблення методики, спрямованої на 
оцінювання ресурсного забезпечення корпоративної 
безпеки на підприємстві, має безпосереднє значення. 
В науковому і прикладному змісті подібна методика є 
основою для опису тих елементів корпоративних 
відносин, які несуть підвищений рівень небезпеки і, 
відповідно, на основі чого можуть здійснюватися 
оптимізаційні заходи, дозволить оцінити наслідки 
трансформаційних процесів, підтверджені емпірично. 
Актуальність створення такої методики обумовлена 
тим, що, як показали результати аналізу, подібної 
методики, яка могла б бути застосованою для 
вітчизняних підприємств, не існує, а ті розробки, які 
присутні, слід розглядати як робочі варіанти 
формування загальнометодологічних підходів, які 
мають незначний прикладний зміст. 

Одним із найважливіших показників 
корпоративної безпеки є достатність ресурсів. 
Достатня величина ресурсів сприяє стабільності і 
підвищенню рівня надійності корпоративної 
структури та усуненню різноманітних ризиків і 
загроз, яких вона зазнає у процесі свого 
функціонування. Власний капітал корпорації 
компенсує можливі втрати від ризикової діяльності, 
створюючи цим основу для підтримки довіри до 
корпорації з боку її акціонерів [3]. 

Адекватність ресурсного забезпечення 
корпоративної безпеки відображає здатність 
своєчасно і в повному обсязі забезпечувати 
безперебійну діяльність підприємства за умови 
мінімальних затрат на отримання всіх видів ресурсів 
[4]. 

Управління ресурсним забезпеченням 
корпоративної безпеки рекомендується 
інтерпретувати як функціонування в багатомірному 
просторі складної економічної системи [5]. Отже, 
навіть досвідчений менеджмент корпорації не в змозі 
при прийнятті рішень ув'язувати разом і враховувати 
досить великий і різноманітний обсяг інформації щодо 
суб‘єктів корпоративної структури узагалі та 
корпоративної структури у цілому. Потрібна 
висококваліфікована робота менеджерів – аналітиків, 
озброєних відповідними технологіями та 

інструментами, щодо узгодженості управління 
ресурсним забезпеченням корпоративної структури, а 
особливо збалансованості розподілу ресурсів суб‘єктів 
задля забезпечення її економічної безпеки [6]. 

Дослідження, щодо оцінки збалансованості 
ресурсів суб’єктів корпоративної структури, існує 
досить велика кількість підходів та методів 
збалансованості ресурсів корпоративної структури 
[7]. Деякі з цих підходів можна застосовувати, і вони 
дають досить реальну картину збалансованості 
ресурсів, але виникають труднощі щодо їх 
використання у вітчизняних умовах функціонування 
корпоративних структур. Ці методи можливо 
використовувати лише в західних країнах, тому що 
велика кількість інформації, часто її відсутність у 
деяких суб’єктів корпорації, обмеженість у часі не 
дають змоги використовувати їх щодо вітчизняних 
умов ринку. Інші методи потребують великих витрат 
трудових реурсів, тобто втрати від не запобігання 
загрозам нижчі, ніж користь від застосування такої 
великої кількості аналітиків [8]. 

Відповідно є потреба в розробці методу 
оцінювання ресурсного забезпечення корпоративної 
безпеки, який би чітко давав ефективний результат. 
Ситуації, що виникають між суб’єктами 
корпоративної структури можна змоделювати, а 
варіанти найбільш доцільних рішень з їх управління – 
отримати з аналізу результатів моделювання. 
Сучасний рівень розвитку обчислювальної дозволяє 
автоматизувати багато етапів збору й обробки 
інформації та розраховувати та моделювати різні 
варіанти рішень зі збалансування корпоративної 
структури. Застосування методів моделювання 
оцінювання ресурсного забезпечення корпоративної 
безпеки, прийняття на їх основі рішень щодо 
управління корпоративною безпекою є необхідною 
умовою забезпечення узгодженості управління 
корпоративною безпекою. 

ВИСНОВКИ 
Будь-яка корпоративна структура знаходиться та 

функціонує в середовищі. Зовнішнє середовище 
корпорації є основним джерелом, що надає 
підприємству ресурси, необхідні для підтримки і 
розвитку його внутрішнього потенціалу. Відповідно 
зовнішнє середовище неоднорідне за своїм складом. 
Воно включає велике число елементів, які чинять 
різноманітний вплив на функціонування 
корпоративної структури, як надаючи певні 
можливості, так і створюючи серйозні загрози та 
небезпеки для діяльності корпорації. Джерела таких 
загроз здебільшого зосереджено не тільки в 
зовнішньому, а й у внутрішньому середовищі 
корпоративної структури. Причини цього полягають 
в різноманітності інтересів акторів та цілей 
використовуваних ресурсів. 
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INVESTIGATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BANK METALS 
DUE TO SEVERAL ECONOMIC CRITERIA 

У статті аналізується структура ринку банківських металів України, 
досліджується взаємозв'язок показників інвестиційної привабливості злитків 
золота в залежності від ваги злитка, пропонується математична постановка 
задачі знаходження оптимальної структури інвестування коштів у цінні 
метали. 

В статье анализируется структура рынка банковских металлов Украины, 
исследуется взаимосвязь показателей инвестиционной привлекательности 
слитков золота в зависимости от веса слитка, предлагается 
математическая постановка задачи нахождения оптимальной структуры 
инвестирования денежных средств в ценные металлы. 

The article examines the structure of the banking metals market of Ukraine, 
explores the relationship of the indicators of investment attractiveness of gold bars 
depending on the weight of the ingot, a mathematical formulation of the problem of 
finding the optimal structure for investing in banking metals. 
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В умовах сучасного фінансового ринку банківські 
метали не втрачають свою інвестиційну 
привабливість з огляду на їх стабільність та високу 
ліквідність. Для інвесторів усіх форм власності 
актуальним є питання знаходження оптимального 
засобу вкладення коштів у банківські метали з метою 
їх збереження та мінімізації можливих втрат. 

В даній роботі автор спирався на дослідження 
ринку банківських металів, наведені в роботах [1-4]. 
Дана стаття є продовженням робіт [5, 6]. Метою даної 
роботи є дослідження привабливості вкладення 
коштів у золоті зливки залежно від маси злитка, а 
також вивчення взаємозв'язку показників 
інвестиційної привабливості злитків дорогоцінних 
металів з іншими економічними показниками, опис 
математичної постановки задачі знаходження 
оптимальної структури інвестування коштів у цінні 
метали. 

Банківськими металами називають дорогоцінні 
метали (золото, срібло, платина, паладій) найвищих 
проб відповідно до світових стандартів у зливках і 

порошках, що мають сертифікат якості, а також 
монети, вироблені з дорогоцінних металів. Найбільш 
поширеними є злитки, які досліджуються в даній 
роботі.  

Об'єктом дослідження є фінансова інформація за 
2012-2103 рр. про пропозиції продажу та купівлі 
банківських металів у злитках по тридцяти банків, що 
займаються на українському фінансовому ринку цим 
видом діяльності. Дані взято з офіційних сайтів 
банків. 

На ринку банківських металів до продажу 
пропонуються злитки дорогоцінних металів вагою 1 
г, 2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1 тройська унція (31,1 г), 50 
г, 100 г, 200 г, 500 г та 1000 р. Тут і далі будемо 
використовувати загальноприйняті позначення 
дорогоцінних металів: золото - XAU, срібло - XAG, 
платина - XPT, паладій - XPD. Часткова структура 
пропозиції металів на ринку України представлена на 
рисунку 1. Номіналом злитка будемо іменувати його 
вагу в грамах. 
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Рис 1. Часткова структура пропозиції банківських металів 

 
У рамках даного дослідження було прийнято 

рішення оцінити інвестиційну привабливість 
банківського золота в залежності від ваги злитка для 
кожного з дванадцяти запропонованих варіантів від 1 
г до 1000 г за трьома показниками: 

1. Частка фінансових втрат при купівлі-
продажу злитку 

Очевидно, що банки купують золото за цінами, 
меншими за ціни продажу, заробляючи на різниці. Ця 
різниця варіюється залежно від банку і ваги злитка. 
Показник втрат для злитка даного ваги 
розраховується за формулою: 

,   (1) 

 
где  – кількість банків, що пропонують 

одночасно купівлю і продаж злитку типу ; 

 - ціна купівлі злитку типу  в i-му банку; 

 - ціна продажукупівлі злитку типу  в i-му 

банку. 
 
Чим нижче цей показник, тим менші втрати буде 

нести інвестор при схемі вкладень «гроші-золото-
гроші» 

 
2. Ймовірність реалізувати злиток 
Оскільки не всі банки купують золоті злитки, то 

для кожного типу злитка має значення відношення: 
 

,    (2) 

 
где  - кількість банків, що надають послугу 

придбання злитка типу ; 

 – загальна кількість досліджуваних банків. 

. 
 
 

Чим вище даний показник, тим більш надійною 
представляється можливість реалізації в необхідний 
момент злитка даного ваги. 

3. Середнє квадратичне відхилення ціни купівлі 
злитка 

Автори виходять з того, що суттєвий розкид ціни, 
за якою можна реалізувати злиток, ускладнює 
фінансове планування для інвестора. Цей показник 
вимірюється в гривнях і розраховується наступним 
чином: 

 

 (3) 

 
где  – математичне очікування ціни купівлі 

злитка типу . 
Чим менше варіативність ціни покупки на даний 

злиток, тим точніше можна планувати момент 
перетворення золота в грошовий еквівалент.  

Є можливість ранжирування типів злитків по 
кожному з показників, виходячи з принципу: «чим 
нижче ранг, тим привабливішим є показник». Для 
злитків з однаковим значенням показника ранг 
дорівнюватиме середньому арифметичному 
відповідних бальних значень. 

Підсумковий ранг  був отриманий внаслідок 

ранжирування значень комплексної оцінки: 
 

   (4) 

 

де  – значенння рангу для злитку типу 

 за i-м показником; 

 – вага i-го показника. 

За допомогою методу експертних оцінок були 
прийняті наступні значення ваг:  

. Значення комплексної оцінки та 

підсумкового ранжирування наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Значення показників і рангів для злитків різної ваги 

 вага злитку, г 

1 показник 2 показник 3 показник підсумок 

    
, 

грн 
   

1 1 21,4% 12 75% 3,5 25,42 10 9,05 12 

2 2 17,1% 11 70% 8 22,97 5 8,90 10 

3 2,5 15,4% 10 55% 10,5 21,88 4 8,95 11 

4 5 15,0% 9 75% 3,5 24,22 7 6,95 8 

5 10 13,7% 8 75% 3,5 24,45 9 6,85 7 

6 20 12,9% 7 75% 3,5 24,33 8 6,15 6 

7 31,1 9,6% 1 50% 12 16,80 1 4,30 2 

8 50 11,5% 6 75% 3,5 24,18 6 5,25 4 

9 100 11,3% 4 75% 3,5 25,51 11 5,25 4 

10 250 10,5% 2 70% 8 19,55 2 3,80 1 

11 500 10,7% 3 70% 8 21,00 3 4,50 3 

12 1000 11,4% 5 55% 10,5 30,73 12 8,05 9 

 
Виходячи з отриманих оцінок, можна 

стверджувати, що злитки в діапазоні від 1 унції до 
500 грамів найбільш надійні в якості об'єкта 
інвестування. 

Для зручності планування інвестицій в 
дорогоцінні метали має сенс розділити всі 
пропоновані злитки на вартісні категорії. У цій роботі 

пропонується розбиття на шість категорій вартості. 
Долевая структура розподілу кількості пропозицій 
продажу злитків всіх чотирьох дорогоцінних металів 
за категоріями зображена на рис. 2. Середня частка 
фінансових втрат за категоріями та видами металу 
наведена в табл. 2. 

 
Рис. 2. Часткова структура пропозиції продажів злитків за категоріями вартості 

Таблиця 2 
Середні значення часток фінансових втрат за категоріями вартості та видами металів 

Категорія, грн XAU XAG XPT XPD 

0 - 1 000 13% 50% 37% - 
1 000 - 5 000 10% 37% 34% - 
5 000 -20 000 7% 30% 32% 25% 
20 000 - 50 000 6% - 30% - 
50 000 - 200 000 8% - 30% - 
200 000 - 500 000 7% - 29% - 
Підсумок 9% 39% 32% 25% 
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Представляє інтерес питання, яка позиція буде 
оптимальною з точки зору мінімізації фінансових 
втрат для кожної вартісної категорії. Під позицією 
будемо розуміти вираз виду «метал-номінал", 
наприклад «XAU-2, 5» або «XAG-500». У результаті 

аналізу середніх значень фінансових втрат були 
виявлені оптимальні позиції для кожної з шести 
вартісних категорій. Відомості про них представлені 
в таблиці 3, включаючи середні значення ціни 1 грама 
і вартості злитка. 

Таблиця 3 
Оптимальні з точки зору привабливості інвестування позиції для різних вартісних категорій 

i 
Категорія, грн Позиція 

Частка фін. 

втрат  is  

Середня ціна 1 

грама  ip , грн 

Середняя вартість 

злитку  iq , грн 

1 0 - 1 000 XAU – 2 9,1% 479,63 959,25 
2 1 000 - 5 000 XAU - 2,5 9,1% 478,69 1 196,72 
3 5 000 - 20 000 XAU - 31,1 4,6% 447,41 13 914,58 
4 20 000 - 50 000 XAU – 50 5,1% 447,64 22 382,02 
5 50 000 - 200 000 XAU – 250 6,8% 444,50 111 125,80 
6 200 000 - 500 000 XAU – 500 5,5% 442,59 221 295,24 

 
Економічні показники знайдених оптимальних 

позицій можна використовувати в якості параметрів 
при знаходженні оптимальної структури інвестування 
коштів у цінні метали.  

Розглянемо математичну постановку задачі 
цілочислового лінійного програмування.  

Цільова функція передбачає мінімізацію суми 
фінансових втрат і має вигляд: 

 

  min
6

1


i

iii xqsxF ,   (5) 

де ix  - кількість злитків, що відповідають 

оптимальній позиції i-й категорії. Zxx ii  ;0 ; 

is  - частка фінансовых втрат для оптимальної 

позиції i-й категорії (таблиця 3); 

iq  - середня вартість злитку, що відповідає 

оптимальній позиції i-й категорії (таблиця 3). 
У задачі фігурують два обмеження у вигляді 

нестрогих нерівностей, що обмежують величину 
інвестованих грошових коштів: 

1

6

1

Mxq
i

ii 


 ,  (6) 

2

6

1

Mxq
i

ii 


 ,  (7) 

де 1M  и 2M  - нижня и верхня межі суми 

інвестування відповідно. 
Наприклад , якщо необхідно інвестувати суму в 

діапазоні від 114 до 116 тисяч грн. , розв’язок можна 
знайти за допомогою інструменту «Пошук розв’язку» 
Microsoft Excel. Оптимальним розв’язком 
індивідуальної задачі буде вектор 

 0,0,0,8,0,3* x , тобто оптимальна структура 

інвестування складатиметься з трьох злитків « XAU - 
2 » і восьми злитків « XAU - 31,1 ». Сума 
інвестування складе 114 194 грн , а сума фінансових 
втрат – 5 419 грн. Для порівняння , інший 
допустимий розв’язок цього завдання 

 0,1,0,0,1,2x  дасть суму втрат у розмірі 7 808 

грн при порівнянному обсязі інвестування 114241 
грн. Розв’язки відрізняються за сумою інвестування 
на 0,04% , а за сумою фінансових втрат - на 44,1 % 
(табл. 4). 

Таблиця 4 

Порівняльні економічні показники розв’язків *x  та x  

i Позиція 
iq  is   *x    x    

 
ix  ii xq  iii xqs  ix  ii xq  iii xqs  

1 XAU – 2 959,25 9,1% 3 2 877,75 263,24 2 1 918,50 175,49 
2 XAU - 2,5 1 196,72 9,1% 0 - - 1 1 196,72 108,49 
3 

XAU - 31,1 
13 

914,58 4,6% 8 111 316,66 5 155,56 0 - - 
4 

XAU – 50 
22 

382,02 5,1% 0 - - 0 - - 
5 

XAU – 250 
111 

125,80 6,8% 0 - - 1 111 125,80 7 524,41 
6 

XAU – 500 
221 

295,24 5,5% 0 - - 0 - - 
Загалом     114 194,41 5 418,80  114 241,02 7 808,40 
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ВИСНОВКИ 
У роботі проведено структурний аналіз ринку 

банківських металів України за 2012-2013 роки, 
оцінена інвестиційна привабливість злитків 
банківського золота. Запропоновано поділ 
асортименту зливків банківських металів на вартісні 
категорії та виявлено позиції з мінімальною часткою 
фінансових втрат для кожної вартісної категорії. 
Запропоновано математичну постановка задачі 
знаходження оптимальної структури інвестування 
коштів у цінні метали та обгрунтовано ефективність її 
застосування на конкретному прикладі. 
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OUTSOURCING AS A TOOL FOR SOFTWARE COMPANIES IN UKRAINE 
COMPETITIVENESS 

У статті розглянуто зміст поняття аутсорсингу, його місце та роль в 
управлінні підприємством. Проаналізовано та узагальнено інформацію щодо 
доцільності використання аутсорсингу в діяльності підприємств. Сформовано 
причини і чинники впровадження підприємством аутсорсингу, як 
ефективного інструменту для забезпечення його конкурентоспроможності. 

В статье рассмотрено содержание понятия аутсорсинга, его место и роль 
в управлении предприятием. Проанализирована и обобщена информация о 
целесообразности использования аутсорсинга в деятельности предприятий. 
Сформированы причины и факторы внедрения предприятием аутсорсинга, 
как эффективного инструмента для обеспечения его конкурентоспособности. 

The paper considers the content of the concept of outsourcing, its place and role in 
enterprise management. Analyze and summarize information about the feasibility of 
using outsourcing of enterprises. Formed causes and factors now introducing 
outsourcing as an effective tool to ensure its competitiveness. 
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ВСТУП 

У ході своєї діяльності підприємства постійно 
намагаються забезпечити свою дохідність та 
конкурентоспроможність на ринку шляхом 
розширення асортименту продукції та активної 
розробки і впровадження інновацій. Проте досягти 
цього в умовах невизначеності економічного 
середовища складно. Стабільність підприємства 
ускладнюється організацією виробничих процесів, 
системою управління діяльністю та його 
інформаційним забезпеченням, що спричиняє істотне 
зростання витрат (особливо накладних), пов'язаних з 
виробництвом і реалізацією продукції. Одним з 
найбільш ефективних методів фокусування уваги 
підприємства на основному бізнесі та підвищення 
конкурентоспроможності є використання 
аутсорсингу. 

МЕТА СТАТТІ 
Метою статті є визначення місця та ролі 

аутсорсингу в управлінні підприємством, доцільності 
його використання та формування причин і чинників 
використання аутсорсингу як ефективного 
інструменту для забезпечення конкуренто-
спроможності. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
На основі аналізу літературних джерел можна 

зробити висновок про те, що в цей час питанням 
управління підприємством і проблемам використання 

аутсорсингу присвячено досить багато робіт. 
Питанням, пов’язаним з аутсорсингом, досліджували 
у своїх роботах такі вчені, як: Б.А. Анікін, І.Л. Руда, 
Є. Аксьонов, В.И. Данилін, С.О. Календжян, 
С.А. Волочков, Г.А. Морозова, Е. Андерсон, С.И. Па-
ринов, З.П. Рум’янцева, Л.П. Вилькокс, А.П. Слоун, 
Д.Дж. Брюс, С. Харрисон, Дж.Б. Хейвуд, Д. Шнайдер 
і ін. В більшості статей вчені розглядаються процеси, 
які пов’язані з ринком аутсорсингу у сфері 
інформації, логістики й кадрів. Набагато менше уваги 
приділено аутсорсингу виробничих функцій та 
процесів, що в сучасних умовах є найбільш 
актуальною проблемою для підприємств вітчизняної 
промисловості.  

РЕЗУЛЬТАТИ 
На сьогоднішній день, в умовах нестабільного 

ринкового середовища, всім підприємницьким 
структурам важко досягти успіху в конкурентній 
боротьбі. На це здатні лише ті, що спроможні 
мінімізувати свої витрати, але настільки, щоб 
забезпечувалась і підтримувалась висока якість 
товарів і послуг. Одним із сучасних інструментів 
управління, який дає підприємству можливості 
посилити свої конкурентні переваги на ринку на 
основі підвищення ефективності бізнес-процесів та 
якості продуктів і послуг, є аутсорсинг. 

Термін аутсорсинг (від. англ. outsourcing), 
визначає «використання зовнішніх джерел» і може 
бути викладений як «кооперація», «субпідряд» і 
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«делегування функцій управління, повноважень і 
відповідальності в рамках поставлених завдань». 
Засновником аутсорсингу вважають Г. Форда, який 
дійшов висновку, що жодна фірма не може досягнути 
високої ефективності самостійно, тому необхідно 
передавати окремі функції тим підприємствам, яки на 
них спеціалізуються. [1] Б.А. Анікін та Т.А. Руда 
визначають аутсорсинг як виконання окремих 
функцій або бізнес-процесів іншою організацією. 
Аутсорсинг – це спосіб кооперування, але на відміну 
від інших способів кооперування - підряду, 
субпідряду та сервісного обслуговування – 
аутсорсинг – стратегія управління компанією, а не 
вид партнерської взаємодії, він передбачає певну 
реструктуризацію виробництва кооперації та її 
зв’язків. [2]  

Е. Андерсон вважає, що аутсорсинг – це передача 
організацією певних бізнес-процесів або виробничих 
функцій на обслуговування інший компанії, що 
спеціалізується у певній галузі. На відміну від послуг 
сервісу та підтримки, що мають разовий, випадковий 
характер, на аутсорсинг передаються як правило 
функції з професійної підтримки безперебійної 
роботи окремих систем і інфраструктури на основі 
довгострокового контракту. [3] На думку І.Є. Матвій 
аутсорсинг – це спосіб ефективного функціонування 
підприємства за рахунок зосередження діяльності на 
головному напрямі. [4]  

Сутність концепції аутсорсингу полягає в передачі 
виконання процесів підприємства спеціалізованим 
виконавцям для забезпечення стратегічних переваг. 
[5, с. 122]. Економічна ефективність використання 
аутсорсингу, як вважає Шмиголь Н.М. забезпечується 
лише в тому разі, якщо повні витрати виробника на 
залучення аутсорсингу не перевищують його витрат 
на реалізацію цього бізнес-процесу власними силами. 
Якщо ж така умова не виконується, то бізнес-процес 
краще виконувати власними силами [6, с 194].  

Розгляд вищезазначених аспектів дозволяє 
визначити, що одним з головних завдань аутсорсингу 
є перетворення найважливіших процесів 
підприємства з неефективних, обмежуючих 
конкурентоспроможність, у ті, що дозволяють 
підприємству одержати значні конкурентні переваги. 
Тому прийнятті рішення про використання 
аутсорсингу підприємство ставить перед собою такі 
цілі, як підвищення якості при постійних виробничих 
витратах; зниження цін при збереженні поточного 
рівня якості за рахунок зниження виробничих витрат; 
збільшення фінансової стійкості підприємства за 
рахунок мінімізації витрат при збереженні поточного 
рівня якості. Однак дійсна користь аутсорсингу 
наступає тільки у випадку, коли ці нові здатності 
підсилюють позицію підприємства в конкурентній 
боротьбі.  

Основними причинами, які спонукають 
підприємство до використання аутсорсингу можуть 
виступати: можливість концентрації уваги на 
основному бізнесі, найбільш раціональний розподіл 
основних фондів та інвестиційного капіталу на 
користь стратегічно важливої для підприємства 
діяльності, економія поточних ресурсів, доступ до 
новітніх технологій, можливість залучення 

висококваліфікованих фахівців, підвищення 
швидкості виходу на нові ринки, безперервність 
аутсориснгових послуг тощо.  

Це надасть можливість підприємству у 
стратегічній перспективі охоплювати нові частки 
ринку та міцно закріплюватися на існуючих позиціях. 
Стратегічна перспектива буде виражатися у створенні 
позитивного іміджу підприємства, розширенні кола 
споживачів його продукції (товарів, послуг), 
підтримці довгострокових ділових зв’язків 
підприємства з постачальниками та покупцями. Крім 
того, у процесі залучення аутсорсингу підприємство 
отримує можливість підвищення якості і надійності 
виконання переданих на аутсорсинг функцій, 
доступних до передових технологій і знань і як 
наслідок розширення спеціалізації, зменшення 
операційних витрат за рахунок передачі функцій 
зовнішньому підряднику, оптимізація численності 
персоналу. Однак вищезазначене не враховує якісну 
складову аутсорсингової діяльності, яка впливає на 
покращення якості продукції, підвищення обсягів її 
реалізації та збільшення доходу підприємства. 

В умовах конкурентного ринкового середовища 
української економіки аутсорсинг перебуває на 
початковій стадії свого розвитку. У розвинутих 
країнах аутсорсинг став важливим інструментом 
забезпечення конкурентних переваг підприємства. В 
Україні цей процес відбувається не так швидко, однак 
із загостренням конкуренції на внутрішньому ринку, 
розвитком інтеграційних процесів усе більше 
підприємств визнають причини і чинники доцільності 
використання аутсорсингу як ефективного 
інструменту для забезпечення конкуренто-
спроможності. Застосування технології аутсорсингу 
надасть підприємствам значні переваги, а саме: 
економічні (зниження витрат, скорочення чисельності 
персоналу, розподіл ризиків та відповідальності); 
управлінські (зосередження на основній діяльності); 
техніко-технологічні (покращення якості 
обслуговування, доступ до техніки та технології 
більш високого рівня). відіграє важливу роль у 
підвищенні ефективності управління підприємством, 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, аутсорсинг можна визначати як 

спосіб вдосконалення виробничих відносин між 
підприємствами в умовах ринку, який 
використовується для перебудови бізнес-процесів 
підприємства та поліпшення ключових можливостей 
виробництва. Використання аутсорсингу в діяльності 
підприємств підвищить виробничу ефективність 
шляхом скорочення витрат, прискорення адаптації до 
умов нестабільного зовнішнього середовища, 
поліпшення якості продукції та послуг, зменшення 
ризиків. Аутсорсинг дозволить будь-якому 
підприємству сфокусувати всі свої зусилля на 
вирішенні основних завдань – зростання 
конкурентоспроможності, просування свого 
профільного товару на ринки країни та світу. 

Отже, аутсорсинг як інструмент забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств України 
спрямований на стабілізацію розвитку вітчизняних 
підприємств, ефективне використання внутрішнього 
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потенціалу, підвищення гнучкості та адаптивності до 
змін у ринковому середовищі, пошук нових ринкових 
можливостей, підвищення здатності підприємств до 
впровадження інновацій.  
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ВСТУП 
В умовах глобалізації світової економіки, 

постіндустріального, інформаційного етапу розвитку 
цивілізації, освіта і наука стають пріоритетними 
факторами розвитку соціально-економічного, 
духовного та політичного життя будь-якої країни. 
Сьогодні визначальним фактором багатства країни є 
знання та можливості людського потенціалу.  

Водночас існує дисбаланс між обсягом завдань, 
які висуває держава перед освітою, та обсягами 
фінансового забезпечення цих завдань. З одного боку 
є тенденція до зростання обсягів навчального 
матеріалу і тривалості освітньої діяльності, а з іншого 
– має місце скорочення бюджетного фінансування 
освіти. 

Питання теорії та практики управління, 
ресурсного забезпечення закладів освіти, зокрема 
загальноосвітніх навчальних закладів, досліджували 
такі українські вчені: Г. Балихін, В. Бочкарьов, П. 
Буряк, А. Гошко, В. Грабовський, І. Довбиш, Г. 
Єльникова, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініна, С. 
Королюк, М. Комарницький, , Г. Костюк, В. Князєв, 
Т. Лаврик, Т. Лукіна, О. Марчак, О. Пастовенський, 
Т. Шамова та ін. Однак, дотепер ще недостатньо 
ґрунтовно досліджено можливості оптимізації 
бюджетних видатків у закладах освіти.  

МЕТА РОБОТИ полягає в дослідженні 
особливостей фінансового забезпечення закладів 
шкільної освіти м. Львова та оцінці ефективності 
їхньої роботи. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Методологічною та інформаційною основою 

роботи є наукові праці, матеріали періодичних 
видань, ресурси Internet. Інформаційну базу 
дослідження становили первинні матеріали 
Управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради щодо фінансування закладів 
освіти м. Львова. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Фінансування галузі освіти Львова впродовж 

останніх років постійно зростає. Динаміку зростання 
не можна назвати стрімкою, але позитивна тенденція 
зберігається уже майже десятиліття. Якщо у 1990-х 
роках галузь фінансувалася як у державі загалом, і в 
місті зокрема, за залишковим принципом (як наслідок 
закрилася більш ніж половина дошкільних 
навчальних закладів Львова, а в загальноосвітніх 
навчальних закладах місяцями затримували виплату 
заробітної плати працівникам, тоді як про будь-які 
видатки розвитку узагалі не йшлося), то починаючи з 
2000-х років матеріально-технічне становище 
закладів освіти постійно покращується. У своєму 
дослідженні ми детальніше зупинимось на 
фінансуванні загальноосвітніх навчальних закладів 
впродовж останніх років (2010-2012 рр.). 

У 2011 році кошторис галузі освіти Львова склав 
556 296,1 тис. грн., що на 41 195 ,7 тис. грн. (7,4%) 
більше, ніж у 2010 році. За підсумками року, з 
міського бюджету м. Львова галузь профінансували 
на 524 973,0 тис. грн., а це 92,4% запланованих 
асигнувань. Фінансування мережі загальноосвітніх 
закладів міста у 2011 році сягнуло 346 210,1 тис. грн. 
(64,4% бюджету усієї галузі). Зокрема 340 405,4 тис. 
грн. – із загального фонду та 5 804,9 тис. грн. – із 
спеціального фонду міського бюджету [3]. 

Бюджет галузі освіти м. Львова на 2012 рік 
становив 639 078,9 тис. грн., це на 12,6% більше, аніж 
у 2011 році. Найбільшу питому вагу у видатках 
займає заробітна плата з нарахуваннями (490 623,5 
тис. грн.), що становить 76,8% від загального фонду 
видатків бюджету галузі і є на 10,5% більше 
минулорічних призначень (у 2011 р. зарплата 
становила – 443 926,8 тис. грн.). 
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Видатки на харчування в закладах освіти м. 
Львова у 2012 році у порівнянні з попереднім роком 
зросли на 5,1% і становлять 46 262, 1 тис. грн. проти 
43 996,7 тис. грн. Харчування учнів 1-4 класів 
становить 3,8 грн. з розрахунку на одну дитину, дітей 
із малозабезпечених сімей – 7,0 грн. на одного 
школяра, дітей-сиріт – 8,0 грн. на одного. 

На оплату енергоносіїв у закладах освіти м. 
Львова на 2012 рік виділено 91 353,1 тис. грн., що на 
32,8% більше, ніж у 2011 році (68 765, 3 тис. грн.) [4]. 

Аналіз видатків з міського бюджету за 
економічною структурою на мережу загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова у 2009-2012 рр. 
відображений в (табл. 1). Із таблиці бачимо, що 
фінансування загальноосвітніх навчальних закладів 
Львова з року в рік зростає. Впродовж останніх років 
фінансування галузі освіти м. Львова, як декларує 
міська влада, для неї є пріоритетним. І справді 
кошторис цієї галузі, в порівнянні з іншими галузями 
(охорона здоров’я, культура і туризм, соціальний 
захист населення), зазнав найменше негативних 
трансформацій. Він безупинено збільшується.  

Таблиця 1 
Видатки з міського бюджету м. Львова на загальноосвітні навчальні заклади у 2009-2012 рр. за 

економічною структурою [1-4] 

Рік 

Загальний фонд 
міського бюджету (тис. грн.) 

Спеціальний фонд 
міського бюджету (тис. грн.) 
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2009 263134, 3 161 793, 4 27 927, 5 12240, 8 4 706, 1 1 867, 7 538, 0 197, 7 
2010 329897, 2 199 870, 9 37 740, 2 3238, 9 5 164, 6 1 811, 5 463, 2 197, 2 
2011 340405, 4 202 002, 2 43 903, 6 – 5 662, 7 1 999, 8 713, 6 142, 2 
2012 298339, 8 241 123, 9 57 215, 9  –  6 686, 3 2 238, 6 881, 5 265, 9 

 
Динаміку збільшення фінансування стрімкою, 

звичайно, не назвеш, але впродовж останніх років 
бюджет галузі освіти щороку збільшують 
щонайменше на 5 млн. грн. Щоправда, позитивна 
динаміка зберігається виключно за рахунок 
збільшення витрат споживання – заробітної плати та 
оплати енергоносіїв. Питома вага останніх у бюджеті 
галузі становить 90%, а у деякі роки й до 95%. До 
прикладу, в 2011 році заробітна плата та нарахування 
до неї становили 291 941,3 тис. грн., а оплата 
енергоносіїв – 36 219,0 тис. грн. Це – 86,2% і 10,7% 
відповідно від бюджету мережі загальноосвітніх 
закладів м. Львова. В 2012 році – 339 461,7 тис. грн. – 

на оплату заробітної плати разом із нарахуваннями та 
58 906, 8 тис. грн. – на енергоносії. Це – 82% і 14,2% 
відповідно від бюджету шкіл міста. В той же час у 
частині капітальних видатків, бюджет галузі освіти, 
відповідно й фінансування шкіл, м. Львова 
зменшується [3].  

За існуючої економічної ситуації в нашій державі, 
така тенденція логічна і зрозуміла. В умовах 
бюджетної економії, зростає потреба «затягнути 
пасок». Оскільки при фінансуванні захищених статей 
бюджету (заробітної плати, а також енергоносіїв) 
зекономити дуже складно, а то й узагалі неможливо, 
найпершими «страждають» видатки розвитку (рис. 1).  
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Рис. 1. Видатки розвитку загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у 2009-2012 рр. [1-4] 
 
Зменшуються видатки розвитку на загальноосвітні 

заклади м. Львова, як бачимо, вкрай стрімко і це не 
може не тривожити. За останніх чотири роки вони 
скоротилися майже на 90%. Це означає, що школи 
практично не мають коштів на покращення своєї 
матеріально-технічної бази. З одного боку, це 

обмежує можливості навчальних закладів економити 
на видатках споживання. Наприклад, школа немає 
грошей, щоб утеплити стіни чи замінити старі вікна 
та двері, відповідно опалювання приміщення, 
навчальному закладу обходитиметься значно 
дорожче, адже тепло «втікатиме» на вулицю.  
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З іншого боку, недофінансування капітальних 
видатків безпосередньо впливає і на якість навчання. 
Наприклад, в Україні зараз дуже активно 
комп’ютеризують загальноосвітні навчальні заклади, 
підключаючи їх до всесвітньої мережі Інтернет, чи 
відкривають сучасні методичні кабінети фізики, хімії 
та біології, які мають спеціальні мультимедійні 
дошки, сучасні оснащення та демонстраційний 
матеріал, а також обладнані найновішим 
лабораторним обладнанням. Зрозуміло, що учні, які у 
своєму навчальному закладі мають доступ до новітніх 

технологій, будуть більш пристосовані до вимог 
сьогодення, аніж ті, які комп’ютер, наприклад, 
вивчають лише по підручниках з предмету 
«Інформатика». Хоча, якщо говорити про школи 
Львова, вони, зрозуміло, мають набагато більші 
можливості у впровадженні новітніх технологій в 
навчальний процес, аніж школи будь-якого іншого 
міста, а тим більше села у Львівській області. Хоча до 
можливостей київських шкіл, львівським, звичайно, 
ще дуже далеко.  

Таблиця 2 
Капітальні видатки з бюджету розвитку м. Львова на загальноосвітні навчальні заклади у 2009-2011 рр.  

Райони міста 
Передбачено у бюджеті (тис. грн.) Фактично виконано робіт (тис. грн.) 

2009р. 2010р. 2011р. 2009р. 2010р. 2011р. 
Галицький 5 262,0 1 989, 50 4 371,20 2 874, 01 1 310, 44 1 374,30 
Залізничний 6 882, 95 1 329, 59 3 657, 67 4 501, 14 914,60 1 986, 50 
Личаківський 9 706, 28 2 840, 17 2 954,15 6 227, 24 1 151, 87 2 067,13 
Сихівський 3 032,5 1 646, 04 1 789, 07 2 551, 47 1 900, 80 789,07 
Франківський 4 468, 19 1 052, 65 3 567,34 2 919, 45 1 348,1 1 674, 67 
Шевченківський 9 031, 02 3 337, 53 4 768, 81 4 767, 89 2 094, 50 1 768,67 
ВСЬОГО 38382,94 12195,48 21108,24 23 841,2 8 720,31 9 660,34 

Продовження таблиці 2 

Райони міста 
Профінансовано з бюджету (тис. грн.) Заборгованість (тис. грн.) 

2009р. 2010р. 2011р. 2009р. 2010р. 2011р. 
Галицький 1401, 91 201, 0 305, 27 1 472,1 1109, 44 1069,03 
Залізничний 1 240,06 328,40 217,34 3261, 08 714,60 1769,16 
Личаківський 1 217, 6 89, 91 167,45 5 009,53 1061, 96 1005,17 
Сихівський 731,49 200, 0 1 051,47 1819, 98 1700, 80 1 500,0 
Франківський 585,0 193,10 674, 67 2 334,82 1154, 95 1 000,0 
Шевченківський 1 931,84 1 012,30 627, 40 2 836,05 1082, 21 1141,27 
ВСЬОГО 7 107,66 2 024,71 3 043,60 16733,56 6823, 96 6484,63 

 
Аналізуючи капітальні видатки на загальноосвітні 

навчальні заклади у кожному районі м. Львова 
(табл.2), можемо зробити висновки, що фінансуються 
райони абсолютно не пропорційно. Зрозуміло, що у 
кожному є різна кількість навчальних закладів, а в 
них, відповідно, різні потреби. Більше половини шкіл 
Львова мають уже понад півстоліття, відтак у кожній 
є безліч проблем. Якщо ж врахувати, що у 1990-х 
роках навіть зарплату вчителям затримували 
місяцями, а багатьох, гарантованих законом, 
надбавок й взагалі не платили, що ж говорити про 
капітальні видатки? Відтак, сьогодні ремонти 
багатьох навчальних закладів проводять не для того, 
щоб покращити в них умови, а щоб вивести 
приміщення з передаварійного, або й аварійного 
стану і зняти потенційну небезпеку для життя та 
здоров’я учнів і педагогічного колективу. 

Водночас, як показує практика, виділення коштів 
залежить не тільки від потреб навчального закладу, 
але й значною мірою від активності його керівництва, 
а також керівництва районних відділів освіти, їхніх 
стосунків із керівництвом управління освіти міста. 
При чому, другий аргумент часто є набагато 
важливішим і визначальнішим у розподілі 
бюджетних коштів, аніж перший. А це, на нашу 
думку, абсолютно не правильний підхід, який не 
тільки не сприяє покращенню фінансового 
забезпечення навчальних закладів, їхній грошовій 
автономії, але й негативно впливає на якість 
навчального процесу[5-6]. 

Якщо ж проаналізувати капітальні видатки на 
загальноосвітні навчальні заклади за функціональною 
структурою, можемо розділити їх на три основні 
групи: ремонтні роботи у приміщенні, виведення з 
аварійності, фасадні ремонти; роботи, які мають 
енергозберігаючий ефект (заміна дверей і вікон, 
заміна систем опалення, ліквідація підвальних 
котелень тощо); проектно-кошторисні роботи [5-6]. 
Фінансувалися цих робіт з бюджету розвитку 
міського бюджету бачимо у табл. 3. 

Пріоритети у фінансуванні капітальних видатків у 
загальноосвітніх навчальних закладах, на нашу 
думку, розставляються правильно. Як бачимо, 
найбільше коштів виділяється на заходи, які мають 
енергозберігаючий характер. Тобто від них можна 
чекати конкретного економічного ефекту як для 
шкільного кошторису зокрема, так і бюджету міста в 
цілому, а саме економії коштів на оплаті комунальних 
послуг.  

Водночас, проаналізувавши динаміку 
фінансування капітальних видатків з бюджету 
розвитку міського бюджету на загальноосвітні 
навчальні заклади Львова впродовж трьох останніх 
років, можемо говорити про ще одну негативну 
тенденцію. Більшість робіт виконуються у борг. 
Наявність кредиторських зобов’язань на капітальні 
видатки у школах м. Львова, можемо бачити у табл. 
4. 
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Таблиця 3 
Капітальні видатки з бюджету розвитку на мережу шкіл м. Львова у 2009-2011 рр. за статтями 

фінансування 

Видатки 2009 р. 
(тис. грн.) 

2010 р. 
(тис. грн.) 

2011 р. 
(тис. грн.) 

Ремонтні роботи, виведення з аварійності 11 874, 16 3 534, 03 6 768, 67 
Енергозберігаючі заходи 23 408, 78 8 449, 94 7 896, 91 
Проектно-кошторисні роботи 3 100, 0 211, 51 1 345, 79 

Таблиця 4 
Капітальні роботи, проведені у школах м.Львова у 2009-2011 рр., які виконувалися у борг 

Райони міста Планові видатки бюджету на погашення 
кредиторської заборгованості 

(тис. грн.) 

Профінансовано  
з бюджету 
(тис. грн.) 

 2009р. 2010р. 2011р. 2009р. 2010р. 2011р. 
Галицький 521, 24 1 660,0 1 169,44 469,76 60,0 169,44 
Залізничний 305,93 150,40 714,6 305,93 128, 4 526,69 
Личаківський 2 952,6 3 508,4 1 330,58 2 444,2 40,0 998,8 
Сихівський 686,77 150,0 1 313,24 686,77 50,0 431,24 
Франківський 10, 08 200,59 849,9 10, 08 97, 49 149,7 

Шевченківський 242, 44 500,41 1 752,2 7, 35 370, 0 235,56 
ВСЬОГО 4 719,06 5 269, 8 7 129,96 3 924,09 745,89 2511,43 

 
ВИСНОВКИ 

Як бачимо, структурні підрозділи міської ради, які 
виступають замовниками робіт, боргують підрядним 
організаціям не лише за нещодавно виконані роботи, 
а навіть за ті роботи, які були зроблені ще у минулі 
роки. Як наслідок, при формуванні бюджету на кожен 
наступний рік, значну частину і без того обмежених 
фінансів на капітальні видатки, доводиться виділяти 
на розрахунки за старими боргами. Подекуди 
заборгованість не виплачується впродовж двох-трьох 
років. 

По-перше, це суттєво обмежує можливості 
навчальних закладів у проведенні ремонтних робіт, 
адже далеко не кожен підрядник погоджується 
працювати у борг. А по-друге, чим більше коштів 
доводиться повертати, тим менше залишається на 
поточні потреби. 

Отже, проведене дослідження свідчить, що для 
розв’язання проблем галузі необхідно розробити 
цілісну систему державних заходів, що будуть 
спрямовані на забезпечення її ефективного розвитку 
[7]. При цьому головним завданням, на наш погляд, 
має стати забезпечення достатнього фінансування 
галузі, шляхом оптимізації бюджетних та 
позабюджетних джерел її розвитку. 

Особливу роль повинна відігравати система 
управління та контролю за діяльністю бюджетних 
установ щодо ефективності використання фінансових 
ресурсів. Для поліпшення становища, що склалося, 
політику фінансування освіти потрібно формувати 
відповідно до соціально-економічної доцільності 
здійснених бюджетних видатків та поєднання 
вітчизняного й світового досвіду. 
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ВСТУП 

Вирішення питань збереження та відновлення 
здоров’я населення можливе за умови ефективного 
функціонування рекреаційної сфери, шляхом 
розвитку її інфраструктури, що є базисним фактором 
стійкого функціонування та еволюційної динаміки 
рекреаційного комплексу регіону. 

Рекреаційна сфера Чернігівського регіону має всі 
передумови для інтенсивного інноваційного 
розвитку, що пов’язано з особливістю географічного 
положення, сприятливим кліматом, багатством 
природного, історико-культурного та туристичного 
потенціалів, високим рівнем пізнавальної цінності 
суспільно-історичних та рекреаційних ресурсів 
регіону, які охоплюють всі функціональні типи 
територіальних рекреаційних систем: рекреаційно-
оздоровчі; рекреаційно-відновлювальні; рекреаційно-
сакральні; рекреаційно-лікувальні; рекреаційно-
спортивні; рекреаційно-розважальні; рекреаційно-
пізнавальні та ін. 

Перехід економіки України від державного 
регулювання до ринкових умов господарювання 
викликає суттєві зміни у механізмі розвитку 
рекреаційної інфраструктури. За відсутності 
необхідного її ресурсного забезпечення 
(матеріального, фінансового, організаційного і т. ін.) 
гальмується розвиток як рекреаційної сфери, так і 
регіону в цілому, особливо там, де рекреаційна сфера 
є пріоритетною. Проблематика вивчення 
рекреаційного простору в регіональному розрізі 
відображена в наукових працях таких провідних 
науковців, як М.П. Бутко, З.В. Герасимчук, М.І. До-

лішній, П.В. Гудзь, О.І. Гулич, В.П. Ільчук, 
В.С. Ковєшніков, Н.В. Коленда, М.П. Крачило, 
Ф.Ф. Мазур, М.К. Орлатий, П.Т. Саблук, І.В. Смаль, 
В.А. Смолій, О.Г. Топчієв, Л.Г. Чернюк, Л.М. Черчик, 
О.С. Шаптала, І. М. Школа, С.М. Шкарлет та інших 
дослідників. 

Незважаючи на наявність значної кількості 
ґрунтовних наукових робіт, й дотепер лишається 
багато невирішених питань і протиріч ефективного та 
інтенсивного розвитку рекреаційної інфраструктури.  

МЕТА РОБОТИ 
Метою даної статті є аналіз сучасного стану та 

динаміки розвитку рекреаційного господарства на 
регіональному рівні та з'ясування перспектив 
подальшої розбудови рекреаційної інфраструктури 
Чернігівської області. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Теоретичну і методологічну основу дослідження 

складають фундаментальні положення та принципи 
сучасної економічної теорії, регіональної економіки, 
соціальної політики та стратегії її реалізації, праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, ресурси Internet, а 
також законодавчі та нормативні акти, що 
регламентують діяльність рекреаційної сфери 
регіону. 

В ході дослідження використовувалися методи 
структурно-логічного аналізу, статистичної обробки 
інформації, логічного узагальнення. 
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РЕЗУЛЬТАТИ 
Чернігівська область знаходиться у межах 

природних зон лісостепу та мішаних лісів. Клімат – 
помірно-континентальний з достатньою кількістю 
опадів, теплим літом і порівняно м’якою зимою. 
Окрасою Полісся є ліси, якими вкрита майже 
четверта частина області, та понад 1200 річок, серед 
яких найбільші – Дніпро й Десна з притоками Сейм, 
Остер, Снов, Убідь та ріка Удай на півдні [4]. 

Чернігівщина – одна з небагатьох областей 
України, де зосереджений значний рекреаційний 
потенціал. Більше 20% території мають рекреаційні 
угіддя. Найбільша їх площа у Козелецькому, 
Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. 
Сприятливі кліматичні умови, різноманітний світ 
флори та фауни, наявність близько 650 природних 
заповідних об'єктів роблять територію області 
привабливою як для короткочасного, так і 
довготривалого видів відпочинку (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Структура природно-заповідного фонду Чернігівської області  

[складено автором за даними [4,7]] 

№ 
з/п 

Категорія об'єкта 
Загальнодержавного 

значення 
Місцевого значення 

Кількість Площа, га Кількість Площа, га 
1. Національні природні парки 2 41988,5 - - 
2. Регіональні ландшафтні парки - - 1 78753,9 
3. Заказники: 11 9326 431 104338,2 

 Ландшафтні 2 5217 32 12385,1 
Лісові - - 35 6682 
Ботанічні 4 1038 96 29119,9 

 Загальнозоологічні 1 515 - - 
Орнітологічні - - 4 104,3 
Гідрологічні 4 2556 260 55936,2 
Ентомологічні - - 2 58 
Іхтіологічні - - 2 52,7 

4. Пам'ятки природи: 7 300 130 552 
 Комплексні 1 100 - - 

Ботанічні - - 95 139,7 
Зоологічні - - 7 64,3 
Гідрологічні 6 200 24 334 
Геологічні - - 4 14 

5. Заповідні урочища - - 52 17549,2 
6. Дендрологічний парк 1 204,7 1 11,9 
7. Зоологічний парк 1 9 - - 
8. Парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва 
1 40 18 332,9 

Всього 23 51868,2 633 201538,1 
 
Рекреаційна сфера регіону пропонує широкий 

асортимент рекреаційних продуктів та їх складових, а 
саме: організація відпочинку та дозвілля; розміщення 
рекреантів; проведення екскурсій; туристичні 
поїздки; відвідування закладів культури; організація 
пізнавальних та розважальних заходів; профілактика 
захворювань та відновлення здоров’я тощо. 

Туризм як вид економічної діяльності і як галузь, 
що сприяє розвитку рекреаційної сфери, посідає 
особливе місце в області. Основною метою 
подорожей для всіх категорій туристів, крім власне 
ознайомлення з новими цікавими місцями, отримання 
незабутніх вражень від побаченого, залишається 
дозвілля, відпочинок та відновлення здоров’я. 

Чернігівський регіон має всі необхідні передумови 
для розвитку рекреаційної індустрії. Вигідне 
геополітичне розташування, наявність значного 
природно-заповідного фонду, сприятливі кліматичні 
умови, багата культурно-історична спадщина, 
розвинута мережа транспортних сполучень 
приваблюють рекреантів. Завдяки рекреаційній 

діяльності з’являється можливість відвідати 
санаторно-культурні та оздоровчі заклади, 
ознайомитись з історичними місцями та 
пам’ятниками древньої архітектури, унікальними 
природними об’єктами тощо. 

Чернігівський регіон має достатній потенціал для 
розвитку рекреаційної галузі, але в наслідок 
незадовільного стану рекреаційної інфраструктури 
інтенсивність відвідувань рекреаційних територій і 
об’єктів досить низька.  

Функціонально-спеціалізована складова є 
фундаментальною основою рекреаційної 
інфраструктури. В області функціонує 7 санаторіїв і 
один будинок відпочинку, три профілакторії, 26 баз 
відпочинку, дитячі табори, мисливські і рибальські 
бази, водні станції, пляжі, лісопарки. Аналіз динаміки 
розвитку окремих об’єктів рекреаційної 
інфраструктури в Чернігівській області, а саме: 
санаторіїв, пансіонатів, санаторіїв-профілакторіїв, 
будинків відпочинку тощо показує тенденцію їх 
скорочення (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Динаміка стану матеріальної бази закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області 
[складено автором за даними [5-7]] 

Показники 2000 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 
Україна:         
- кількість закладів 
оздоровлення, од. 

3327 3245 3164 3073 3041 2991 
 

2918 
 

2870 
- місткість, од. 501669 481527 482167 461552 453339 443636 443610 443590 
Чернігівська 
область: 

      
  

- кількість, од. 61 51 50 42 42 38 37 34 
- місткість, од. 5558 5734 5587 5043 5066 4533 4319 3746 
в т.ч. 
- санаторії 8 8 7 7 7 7 

 
7 

 
7 

- місткість, од. 1390 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 
- пансіонати з 
лікуванням 

2 - - - - - 
- - 

- місткість, од. 369 - - - - - - - 
- санаторії-
профілакторії 

6 5 5 3 3 3 
 

3 
 

3 
- місткість, од. 599 400 400 300 300 150 150 150 
- будинки 
відпочинку 

1 1 1 2 2 1 
1 1 

- місткість, од. 110 140 100 222 230 161 60 160 
- пансіонати 
відпочинку 

1 - - - - - 
- - 

- місткість, од. 226 - - - - - - - 

- бази та інші 
заклади відпочинку 

43 37 37 30 30 26 
 

27 
 

23 
- місткість, од. 2864 3869 3762 3196 3211 2664 2684 2111 

 
Вагомою складовою рекреаційної інфраструктури 

регіону є культурно-історична. Більшість 
відпочиваючих та подорожуючих у Чернігівському 
регіоні приваблюють велика кількість визначних 
пам’яток історії та архітектури ХІ-ХІІ та XVII-XIX 
століть, понад 200 із них мають світове значення.  

Чернігівщина посідає одне з провідних місць в 
Україні за кількістю музеїв, серед яких: історичні, 
краєзнавчі, літературні, мистецькі, етнографічні, 
археологічні, галузеві. В них зосереджено майже 400 

тисяч оригінальних пам’яток археології, етнографії, 
нумізматики, документів, фотографій, художніх 
творів, стародруків. 

Динаміка розвитку готельного господарства 
Чернігівської області як основного об’єкта 
рекреаційно-побутової складової рекреаційної 
інфраструктури показує, що з 2009 року існує 
тенденція зменшення кількості підприємств 
готельного типу (табл. 3). 

Таблиця 3 
Динаміка кількості об’єктів готельного господарства Чернігівської області  

[складено автором за даними [1, 6, 7]] 

Показники 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Кількість підприємств 
готельного типу, од 

52 51 64 61 44 45 

У них номерів, од 822 927 1470 1438 860 971 
Одноразова місткість, місць 1887 2095 4183 4017 1779 1928 
Коефіцієнт використання 
місткості 

0,18 0,38 0,15 0,16 0,25 0,32 

 
В регіоні майже не задіяні певні види відпочинку 

через відсутність деяких типів підприємств 
готельного господарства, таких як готельно-офісні 
центри, мотелі, кемпінги, молодіжні бази тощо. 
Створення їх повинно відіграти суттєву роль у 
розвитку рекреаційної інфраструктури регіону. 
Розвиток готельного господарства в місцях, де 

сконцентровані рекреаційні ресурси, сприяє 
створенню центрів рекреації, які будуть залучати 
значний обсяг відпочиваючих. 

Умови комфортного відпочинку вимагають 
відповідного сервісу підприємств готельного 
господарства. На жаль, сьогодні стан більшості 
об’єктів готельного сервісу залишається на рівні, 
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далекому від світових стандартів. Асортимент 
додаткових послуг вітчизняних готелів суттєво 
менший, ніж у більшості готелів провідних країн 
Європи, які надають своїм клієнтам значно більше 
послуг (понад 90 найменувань). 

Рекреаційно-виробнича складова рекреаційної 
інфраструктури є не менш важливою, оскільки вона 
забезпечує роботу інших її складових. 

Аналіз динаміки кількості об’єктів рекреаційно-
виробничої складової (табл.4) показує, що їх кількість 
має тенденцію до зростання. 

Таблиця 4 
Динаміка кількості підприємств рекреаційно-виробничої складової Чернігівської області 

[складено автором за даними [3]] 

Показники 2006 2009 2010 2011 2012 

Підприємства будівництва, од. 830 1046 1049 1047 1014 

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт, 
у % до попереднього року 

106,5 54,1 61,9 114,6 91,6 

Підприємства добувної промисловості, од. 25 32 32 37 44 

Індекси промислової продукції за основними 
видами діяльності, у % до попереднього року 

99,7 96,3 95,2 90,7 98,1 

 
Позитивна динаміка вказаної складової формує 

виробничий потенціал, який може бути направлений 
на відновлення рекреаційної інфраструктури за умов 
відповідного інвестування її розвитку. 

Як видно із аналізу (табл.2.- 4), протягом останніх 
років економічна база розвитку рекреаційної 
інфраструктури має тенденцію до спаду, що 
зумовлено наступним: 

- негативною динамікою регіонального валового 
продукту, зупинкою ряду підприємств в області, 
скороченням зайнятості, зниженням обсягів 
фінансування рекреаційної сфери; 

- відмовою ефективних власників ряду 
підприємств від фінансування об’єктів соціальної 
інфраструктури, які були під опікою відповідних 
підприємств; 

- зростанням чисельності людей, що проживають 
за межею бідності; 

- старінням матеріально-технічної бази 
підприємств рекреаційної інфраструктури; 

- послабленням контрою з боку держави за 
належним функціонуванням об’єктів рекреаційної 
інфраструктури; 

- нестачею коштів у бюджетах всіх рівнів для 
утримання об’єктів рекреаційної інфраструктури; 

- низькою якістю і конкурентоспроможністю 
рекреаційних послуг. 

На сьогодні інвестування розвитку рекреаційної 
інфраструктури не відповідає її інвестиційному 
попиту. Так, інвестиції за видами економічної 
діяльності, що стосуються розвитку рекреаційної 
сфери в Чернігівській області, складають всього 0,8 
%, загального обсягу, що надходить в економіку 
регіону [7]. Динаміка інвестицій в основний капітал 
за видами економічної діяльності, що характеризують 
рекреаційну сферу наведені на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Динаміка інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності в Чернігівській 

області [складено автором за даними [2, 6]] 
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Як видно із рисунку 2, після різкого спаду 
інвестиційної активності в 2009 році існує незначна 
тенденція нарощування обсягів інвестицій у 
рекреаційну сферу області, але їх розмір ще не 
задовольняє потреб щодо інноваційного оновлення 
рекреаційної інфраструктури. 

Актуальність модернізації рекреаційної 
інфраструктури зумовлена такими факторами: 

1. Сфера відтворення здоров’я є однією з систем 
світового господарства, що найбільш динамічно 
розвивається. Вона складає значну частину світового 
валового продукту, залучає близько 7% світових 
інвестицій, створює велику кількість нових робочих 
місць, є важливою статтею податкових надходжень в 
багатьох країнах. 

2. Рекреаційна індустрія здійснює вплив на всі 
ключові сектори економіки сучасної держави та на 
всі напрями життя цивілізованого суспільства. 
Рекреаційна система є найефективнішим засобом 
становлення економіки та зміни пріоритетів 
суспільного розвитку. 

3. На сучасному етапі розвитку суспільства 
рекреаційна сфера спрямована на вирішення таких 
соціальних завдань: 

- надання перш за все нематеріальних благ 
рекреантові у вигляді широкого спектра послуг; 

- формування загальноосвітнього, культурного, 
соціального рівня населення; 

- узгодження інтересів окремих груп населення з 
довготерміновими інтересами суспільства, у тому 
числі збереження сприятливого екологічного, 
соціального, культурного середовища; 

- забезпечення відпочинку, відновлення життєвих 
сил та здоров’я рекреантів; 

- розширення міжособистісних, міжнаціональних, 
міжнародних відносин. 

Соціально-орієнтована економіка передбачає 
нарощування потенціалу соціальної сфери, 
модернізацію рекреаційної інфраструктури, що 
розглядається як один із важливих факторів переходу 
до сталого розвитку і забезпечення високих 
стандартів якості життя населення.  

 

ВИСНОВКИ 
В умовах формування соціально-орієнтованої 

економіки соціальна, зокрема, рекреаційна сфера стає 
самодостатньою. Рекреаційна сфера має всі умови 
для накопичення власних коштів, які можуть бути 
спрямовані на модернізацію рекреаційної 
інфраструктури. Кожна складова рекреаційної 
інфраструктури є важливим структурним елементом 
рекреаційної сфери, проте, відсутність належного 
інвестування створюють проблеми їх інноваційного 
оновлення. Створюючи умови для модернізації 
рекреаційної інфраструктури, держава вирішує і ряд 
інших соціально-економічних проблем, наприклад, 
відтворення здоров’я широких верств населення, 
ефективне використання природних ресурсів, 
активізація розвитку багатьох галузей економіки, 
створення нових робочих місць.  
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ВСТУП 
В умовах сучасності запорукою ефективної 

економічно-господарської діяльності підприємства та 
його успішного розвитку в майбутньому є система 
формування та управління витратами на всіх 
системно – організаційних рівнях роботи 
підприємства.  

Дискусійним у науковому середовищі є питання 
трактування сутності та функціонального 
призначення витрат, з огляду економічного, 
податкового, управлінського та фінансового аспектів. 
Невірне визначення цього поняття може впливати на 
правильність відображення витрат у бухгалтерському 
обліку, викривлення фінансових результатів та 
недосконалої управлінської діяльності стосовно 
поведінки витрат. 

МЕТА РОБОТИ полягає у вивченні та 
узагальненні різних поглядів щодо економічної 
сутності категорії «витрати», аналізі та оцінці 
альтернативних підходів до визначень цих понять. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Методологічною та інформаційною базою для 

дослідження слугували теоретичні та практичні праці 
науковців, зокрема, наукова та періодична література, 
нормативно – правові акти, ресурси Internet. 

В процесі роботи були використані методи 
системного аналізу, порівняння, групування, 
узагальнення даних.  

Огляд останніх джерел, досліджень і публікацій 
Дослідженням сутності витрат займалися такі 

науковці як Ф.Ф. Бутинець, В.П. Загородній, 
І. Білоусова, Р.В. Задаровська, О.Ф. Буфетова 
П.В. Іванюта, Г.М. Колісник, К. Макконелл, 
З.М. Левченко, М.В. Реслер, Л.В. Філіп, О.С. Бород-
кіна, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, 
Ю.Я. Литвин, В.Г. Линник, В.В. Сопко, Д.Г. Сігел, 
М.Г. Чумаченко, Г.Г. Осадча та інші. 

Вивчення думок вчених показує, що не існує 
єдиного тлумачення сутності та призначення витрат. 
Дана категорія виникла ще під час зародження 
товарно – грошових відносин і є домінуючою у 
економічній науці по сьогоднішній день. Чітке 
розуміння сутності витрат також є теоретичним та 
практичним фундаментом для становлення та 
розвитку системи управління витратами.  

РЕЗУЛЬТАТИ 
В сучасних реаліях існують різні трактування та 

підходи до визначення сутності витрат. Витрати не 
обмежується лише суто обліковою функцією, а 
вивчаються з позицій ресурсного, податкового, 
управлінського, фінансового та інших підходів. (табл. 
1) Економічна природа витрат широка та 
багатофункціональна.  

У процесі дослідження сутності витрат сучасні 
вчені виділяють економічний та бухгалтерський 
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підходи. Між ними існує суттєва відмінність до 
визначення витрат. Економісти всі витрати поділяють 
на бухгалтерські та економічні.  

Поняття «економічні витрати» на їхню думку 
включає в себе не тільки грошові затрати, а й 
альтернативні витрати, що виникають внаслідок 
наявності багатьох різних способів використання 

ресурсів. Використання економічних витрат 
обумовлене обмеженістю ресурсів. Бухгалтерські - це 
явні (зовнішні) витрати, що визначаються підсумком 
витрат підприємства на оплату закуплених ресурсів 
(оплата сировини, палива, енергії, виплата заробітної 
плати тощо). [6,с.62] Сукупність бухгалтерських витрат 
являє собою суму конкретних витрат ресурсів. 

Таблиця 1  

Підходи до сутності витрат підприємства 
Підхід Типові визначення 

Економічний Витрати є економічною категорією, яка відображає інформацію, необхідну для 
існування підприємства, як господарюючої одиниці та національного господарства 
загалом. 

Обліковий  Зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства.  

Загальна сума витрат виражена в грошовій формі, яка виникає у процесі 
створення матеріальних благ, надання послуг, чи виконання робіт. 

Фінансовий Форма всіх платежів, пов’язаних з існуванням підприємства. Всі витрати, 
пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою роботою підприємства.  

Податковий Сума всіх витрат підприємства, яка визначається на основі законодавчо 
встановленої документації, для зменшення оподатковуваної суми.  

Ресурсний Вартість всіх ресурсів, які використовуються для створення нової вартості. 
Комплекс ресурсів підприємства, які трансформуються у процесі виробництва у 
корисні товари. Вартість ресурсів, за допомогою яких підприємство отримує 
прибуток або реалізує інші цілі.  

Управлінський Витрати є джерелом інформації для розробки стратегічних напрямків діяльності 
та прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Налагоджена система управління витратами передбачає контроль, аналіз, 
планування, нормування, облік, калькулювання витрат і узагальнення цієї 
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, щодо покращення 
роботи підприємства. 

 
Наявність різних точок зору щодо сутності витрат 

обумовлена різними підходами в поглядах на природу 
економічного буття взагалі, і виробничого процесу, 
зокрема. [3, 128]. Можна виділити два 
основоположних підходи. Перший базується на 
розумінні господарського життя з позицій 
економічної теорії, яка в різні періоди відкривала нові 
грані дослідження сутності витрат. Зокрема, у XVII ст. 
У. Петті та А. Сміт трактували трудову теорію 
вартості товару, згідно якої джерелом вартості є 
праця затрачена на його виробництво. Згодом 
англійський економіст Мальтус Томас Роберт (1766-
1834) та французький теоретик Сей Жан – Батист 
(1767-1832) представили теорію витрат, яка 
визначала вартість товару витратами на її 
виготовлення. Вони вважали, що нова вартість 
створюється не лише живою, а й минулою, 
уречевленою працею. 

Згідно теорії факторів виробництва у процесі 
вартості беруть участь три фактора: праця, капітал, 
земля. Вони створюють додаткову частину вартості 
капітал – відсоток, праця – заробітну плату, земля – 
ренту. Цей підхід сформулював Сей Ж. Батист та 
Фредерік Бастіа у першій половині XIX ст.  

З кінця XIX ст. трудова теорія вартості знайшла 
розвиток у працях К. Маркса і буда домінуючою 
протягом першої половини XX ст. 

Другий підхід базується на ресурсному розумінні 
природи господарства, передбачаючи обмеженість 

всіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх 
застосування. Даний підхід передбачає, що місце та 
роль витрат розглядається та розкривається 
в прикладному аспекті як складовий елемент ціни, яка 
формується в ринковій системі на основі зміни попиту 
та пропозиції. 

Паралельно відбувався процес формування 
поглядів на поняття витрат виробництва і в 
бухгалтерській сфері. 

Відмітимо, що знання про економіку стали 
самостійною галуззю досліджень у XVI –XVII ст., хоч і 
тоді дослідники займалися аналізом тільки окремих 
економічних проблем.  

В період 1870 р. і до початку XX ст. наукова робота 
у галузі рахівництва стала ще більш інтенсивною, 
з’явилось багато змістовних праць з його теорії і 
практики. Незважаючи на окремі розбіжності, всі праці 
провідних вчених цього періоду в історії рахівництва за 
суттю розвивали основні напрямки теорії рахівництва, 
які були сформульовані раніше (юридичний та 
економічний), тому історичний розвиток рахівництва 
збігався з розвитком основних напрямків облікової 
науки. [7,с.21]  

У довоєнні роки економічний аналіз як наука, яка 
аналітично досліджує динаміку економічного життя 
підприємства одержала широкий розвиток в галузевому 
напрямі, з’явився комплексний техніко – економічний 
аналіз.  
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У 50- ті роки сформувалась теорія бухгалтерського 
обліку, яка відображала порядок формування звітів, 
ревізію і контроль, теорію і практику аналізу 
господарської діяльності.  

В умовах командно – адміністративної системи, 
коли єдино правильною визнавалася теорія трудової 
вартості К. Маркса, категорією, яка мала б відбивати 
єдиний підхід у процесі обчислення витрат, єдиний 
критерій їх зіставлення, стала собівартість продукції, 
яка залишається провідною і досі в Україні.  

В сучасному розумінні визначення та обліку витрат 
на підприємстві розрізняють три основні підходи: 
бухгалтерський, управлінський, податковий. (рис. 1)  

Розглянемо основні функції витрат у 
бухгалтерському обліку. Як відомо, всі витрати на 
підприємстві обліковуються на рахунках 
бухгалтерського обліку. Для того, щоб постійно 
забезпечувати користувачів інформацією про 
господарську діяльність підприємства усіх форм 
власності зобов’язані безперервно вести бухгалтерський 
облік, із дня реєстрації підприємства до його ліквідації.  

 

 

Бухгалтерський Управлінський Податковий 

Основна мета 

Виявлення,  вимірювання, 
реєстрація, накопичення, 
узагальнення, зберігання та 
передача інформації про 
витрати як внутрішнім так і 
зовнішнім користувачам. 

Управління витратами із 
застосуванням  функцій 
планування, аналізу, 
контролю, стимулювання 
зниження витрат. 

Визначення суми, яка 
підлягає до 
оподаткування та 
розміру податку на 
прибуток.  

Витратами вважається 
зменшення економічних вигод 
у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення 
власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу 
за рахунок його вилучення 
або розподілення власником) 

Собівартість продукції – 
це виражені в грошовій 
формі витрати 
матеріально- технічних, 
трудових та фінансових 
ресурсів, здійснювані у 
зв’язку з підготовкою, 
організацією, введенням 
виробництва та 
реалізацією продукції 
(виконання робіт, надання 
послуг).

Витати – це сума будь –
яких витрат платника 
податку у грошовій, 
матеріальній або 
нематеріальній формах, 
здійснюваних для 
провадження 
господарської діяльності 
платника податку. 

Основні підходи щодо визначення та обліку витрат на підприємстві 

Рис. 1. Основні підходи до визначення витрат на підприємстві 

 
Основною метою бухгалтерського обліку витрат є 

– облік інформації про витрати і розкриття її у 
фінансовій звітності. На основі сформованої суми 
витрат визначається собівартість продукції, яка є 
нижньою границею для встановлення ціни на 
продукцію. 

Розкриття інформації в обліку про витрати 
здійснюється згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати. Однією із умов 
визнання витрат є відображення їх у бухгалтерському 
обліку одночасно з доходами, для отримання яких 
здійснені ці витрати. [9,с.25]  

Доходи і витрати відображають в 
бухгалтерському обліку і включають до складу Звіту 
про фінансові результати згідно з принципом 
нарахування та відповідності доходів і витрат. Тобто 
фінансовий результат звітного періоду визначається з 
порівняння доходів звітного періоду з витратами, що 
були здійснені для отримання цих доходів. [10,с.536]  

До витрат, пов’язаних із зменшенням економічних 
вигід (активів) або із збільшенням зобов’язань 
протягом облікового періоду відносять: 

- витрати, що виникають у зв’язку зі зменшенням 
активів: списання сировини, матеріалів на 
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виробництво (рах. №23), матеріалів для ремонту 
обладнання, на адміністративні потреби; 

- витрати від знецінення запасів 
- нестачі запасів (сировини, комплектуючих, 

готової продукції, товарів тощо); 
- нарахування амортизації; 
- списання основних засобів, нематеріальних 

активів, МШП та інших необоротних активів, що 
стали непридатними і не використовуються; 

- визнані економічні санкції – штрафи, пені, 
неустойки, що підлягають сплаті чи сплачені; 

- нарахування резерву сумнівних боргів або 
списання дебіторської заборгованості, що не може 
бути погашена. [11,с.613]  

Також величина витрат підприємства впливає на 
величину податку на прибуток та податку на додану 
вартість, які підлягають сплаті. Виникає дещо інший 
контекст витрат. 

З набранням чинності Податкового кодексу 
України з 2 грудня 2010 р. поняття собівартості 
набуло особливої актуальності у колах, пов’язаних зі 
сферою оподаткування. Регламентацію складу 
податкових витрат і порядок їх визнання, 
відображено у 138 ст., III розділу ПКУ. Там 
зазначається перелік витрат, алгоритм визначення 
собівартості, а також встановлено, коли витрати, що її 
формують можна визнавати. На практиці процес 
формування податкової собівартості здійснюється 
одним з двох способів: 

1) шляхом коригування собівартості, 
сформованої в бухгалтерському обліку. При цьому 
бухгалтерська собівартість коригується на суми, які 
на вимоги ПКУ не можуть бути включені до 
податкової собівартості взагалі, визнаються у складі 
такої собівартості частково або в пізнішому періоді; 
[5, с. 30]  

2) шляхом калькулювання податкової 
собівартості окремо від бухгалтерської.  

З вдосконаленням ринкових відносин простий 
підрахунок витрат перестав давати відповіді на такі 
важливі питання як підвищити конкурентоздатність і 
рентабельність виготовленої продукції, забезпечити 
беззбиткову діяльність і покращити фінансові 
результати підприємства. Як переконує світовий 
досвід відповідь на дані питання може дати 
налагоджена система управління витратами 
підприємства.  

Новою формою обліку, який допомагає вирішити 
завдання ефективного управління витратами 
підприємства і підприємством загалом є 
управлінський облік.  

Сучасний процес управління передбачає 
своєчасне отримання менеджером – керівником 
достовірної інформації, необхідної для прийняття 
оптимальних рішень. Джерелом такої інформації має 
стати управлінський облік, виникнення й розвиток 
якого пов’язані з потребами фінансового 
менеджменту.  

Головним об’єктом управлінського обліку є 
витрати. Голов С. Ф. зазначає, що на батьківщині 
управлінського обліку – у США, від 2000 року 
підручники з управлінського обліку починають 
видавати під назвою «Управління витратами». [12]  

В розвинутих країнах управлінню витратами 
підприємства приділяється величезна увага з боку 
керівників та менеджерів. Розрахунок собівартості 
здійснюється за декількома методиками, і досягнення 
зниження витрат на десяті чи долі відсотка приносить 
позитивні результати.  

Сутність процесу управління витратами полягає у 
найефективнішому використанні обмежених ресурсів 
підприємства задля найкращого економічного 
результату. 

Необхідно відмітити, що управління витратами не 
зводиться до мінімізації витрат, так як це може 
призвести до скорочення виробництва, а являє собою 
комплекс взаємопов’язаних функцій і дій всіх 
учасників виробничого процесу для встановлення 
оптимального рівня витрат і забезпечення успішного 
функціонування підприємства.  

Управління витратами – це процес 
цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх 
видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня 
витрат, стимулювання їхнього зниження. Управління 
витратами є важливою функцією економічного 
механізму будь – якого підприємства. 

Переваги ефективного управління витратами є 
наступними: 

- виробництво конкурентоздатної продукції за 
рахунок більш низьких витрат і, і відповідно цін; 

- наявність якісної і реальної інформації про 
собівартість окремих видів продукції та їх позиції на 
ринку порівняно з продуктами інших виробників; 

- можливість застосування гнучкого 
ціноутворення; 

- надання об’єктивних даних для складання 
бюджету підприємств; 

- можливість оцінки діяльності кожного 
підрозділу підприємства з фінансової точки зору; 

- прийняття обґрунтованих і ефективних 
управлінських рішень. [13, с. 15]  

ВИСНОВКИ 
За результатами оцінки становлення та 

визначення поняття витрати, з погляду різних 
економічних наук і підходів, слід сказати наступне. 
Дефініція витрати через свою багатомірність та 
функціональну різносторонність була і залишається 
однією з самих дискусійних тем у науковому світі. 
Виникнення витрат як економічної категорії тісно 
пов’язують із дослідженням вартості товару, на 
основі різних теорій вартості. 

З облікової точки зору витрати розглядають суто 
як вимірник всіх видів використаних активів 
підприємства для виготовлення матеріальних благ та 
послуг. При визначенні оподаткованої суми та 
розміру податку на прибуток виникає інший контекст 
витрат – податковий. В управлінському обліку 
витрати відіграють роль ефективного важеля впливу 
на кінцеві результати діяльності підприємства.  
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Стаття присвячена дослідженню особливостей управління персоналом з урахуванням соціальної 
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ВСТУП 
Сучасні умови економічного розвитку та вплив 

процесів глобалізації економіки спонукають до 
гострої необхідності дотримання соціальної 
відповідальності бізнесу. Невід’ємним аспектом 
соціальної відповідальності є трудові відносини. У 
зв’язку з цим проблеми впровадження соціально-
відповідальних заходів в систему управління 
персоналом, досягнення міжнародного рівня щодо 
забезпечення соціально-трудових відносин 
потребують детального вивчення. 

Суттєвий внесок у дослідження проблем 
управління персоналом зробили зарубіжні та 
вітчизняні вчені, серед яких М. Мескон, 
Р. Хендерсон, Г. Десслер, А. М. Колот, 
О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева, Ю. Залознова, 
Н. В. Водницька, К. В. Ущаповський та ін. У 
наукових працях знайшли відображення соціально-
економічні аспекти управління персоналом 
підприємства. Разом із тим, недостатньо приділено 
уваги аналізу та стану управління персоналом 
вітчизняних підприємств з урахуванням соціальної 
відповідальності бізнесу. 

МЕТА СТАТТІ полягає в проведенні аналізу 
сучасних аспектів управління персоналом на 
вітчизняних підприємствах з урахуванням соціальної 
відповідальності бізнесу. 

 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Методологічною та інформаційною основою 

роботи стали наукові праці, результати аналітичних 
досліджень, матеріали періодичних видань та 
нормативно-правові акти. Під час виконання 
дослідження використано такі методи як системний 
аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Згідно з вимогами Міжнародного стандарту ISO 

26000 «Керівництво з соціальної відповідальності», 
проектом Концепції Національної стратегії соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні під соціальною 
відповідальністю розуміється відповідальність 
організації за вплив її рішень та діяльності на 
суспільство та навколишнє середовище через прозору 
та етичну поведінку, яке: 

− сприяє стійкому розвитку, включаючи здоров’я 
та добробут суспільства; 

− враховує очікування зацікавлених осіб; 
− відповідає чинному законодавству та 

узгоджується з міжнародними нормами поведінки; 
− інтегровано в діяльність усієї організації та 

використовується в її взаємовідносинах 1, 2. 
До основних аспектів діяльності, які охоплює 

концепція соціальної відповідальності бізнесу 
належать: організаційне управління; права людини; 
трудові відносини; етична операційна діяльність; 
захист навколишнього середовища; захист прав 
споживачів; розвиток місцевих громад і співпраця з 
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ними [2]. Однією з найбільш слабких сфер є трудові 
відносини, від яких залежить рівень якості трудового 
життя, професійний та соціальний розвиток 
персоналу, а також ефективність результатів їх 
роботи та відповідно прибутковість діяльності 
підприємства в цілому. 

Інформація про нефінансові результати діяльності 
підприємства розкривається у звітності щодо 
соціальних та екологічних аспектів його 
функціонування. Найбільш розповсюдженими 
форматами підготовки та подання нефінансової 
звітності є звіт про прогрес реалізації принципів 
Глобального договору ООН [3] та звіт зі сталого 
розвитку згідно з вимогами GRI [4]. 

Трудові відносини з працівниками відповідно до 
принципів Глобального договору ООН передбачають 
дотримання наступних вимог: 

- ділові кола повинні підтримувати свободу 
асоціацій та на практиці визнавати право на 
укладання колективних угод; 

– ділові кола повинні виступати за викорінення 
всіх форм примусової праці; 

- ділові кола повинні сприяти повному 
викоріненню дитячої праці; 

- ділові кола повинні виступати за ліквідацію 
дискримінації у сфері зайнятості та 
працевлаштування [3]. 

Забезпечення соціального розвитку працівників 
підприємства згідно з вимогами GRI розкривається 
через систему показників результативності підходів 

до організації праці та гідної праці, серед яких 
зайнятість; взаємовідносини співробітників та 
керівництва; здоров’я та безпека на робочому місці; 
навчання та освіта; різноманітність та рівні 
можливості [4]. 

Зазначені вимоги регламентують основні 
аспекти щодо забезпечення гідного трудового 
життя працівників. Проте потребують детальної 
розробки та конкретизації в системі управління 
персоналом заходи, які здатні забезпечити 
розглянуті міжнародні принципи. 

У роботі [5, с. 15] окремі аспекти соціальної 
відповідальності бізнесу по відношенню до 
працівників доцільно розглядаються як напрямки 
підвищення ефективності системи управління 
персоналом, серед яких кадрова політика 
підприємства, соціальні гарантії з охорони праці та 
здоров'я, соціальне страхування персоналу 
підприємства. 

Згідно з результатами дослідження корпоративної 
соціальної відповідальності в Україні за період 2005-
2010 рр. кожне четверте підприємство не здійснює 
спеціальних заходів для власних працівників, але при 
цьому чітко дотримується трудового законодавства 
[6]. Пріоритетним напрямком соціально-
відповідальних заходів в процесі управління 
персоналом в Україні є заходи з оплати праці. 
Найбільш поширені серед українських підприємств 
соціально-відповідальні заходи для персоналу 
наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Узагальнення найбільш поширених соціально-відповідальних заходів в процесі управління 

персоналом в Україні (складено на основі [6]) 

Соціально-відповідальні заходи в процесі управління персоналом 
Результати 

опитування, % 

відсутність затримки заробітної плати 62,9 

надання можливості гнучкого графіку роботи 45,5 

дотримання принципів недискримінації (прямої чи опосередкованої) 42,5 

виплата тільки «білої» заробітної плати 42,3 

регулярне підвищення заробітної плати та виплата премій 39,9 

проведення та підтримка професійного навчання 33,4 

оплата понаднормових годин роботи 32,4 

надання додаткових фінансових заохочень 19,9 

наявність програми балансу між сім’єю і роботою 19,6 

надання медичного страхування 11,4 

 
До найменш розповсюджених заходів належать 

медичне страхування працівників, надання 
можливості відвідувати розважальні або спортивні 
заходи, власні системи кредитування та надання 
грошової допомоги для оплати житла, освіти та інших 
великих витрат [6].  

Слід зазначити, що однією із негативних 
тенденцій системи соціально-відповідальних заходів 
в процесі управління персоналом є недостатня увага 

щодо забезпечення безпечних умов праці. Це 
підтверджують результати дослідження [7], у якому 
узагальнено непопулярні заходи соціально-
відповідального бізнесу щодо персоналу, серед яких 
забезпечення прозорості інформації про охорону 
праці та можливу небезпеку для здоров'я, створення 
умов праці, безпечних для здоров'я та життя, пряма 
участь співробітників у справах громади, 
направлення персоналу комерційних організацій до 
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партнерських громадських або державних організацій 
зі збереженням заробітної плати, залучення 
персоналу до процесу прийняття рішень (соціальне 
партнерство) та інші. 

ВИСНОВКИ 
У сучасних умовах функціонування підприємств 

соціально-відповідальна діяльність бізнесу є 
загальноприйнятим принципом, якого дотримується 
значна кількість підприємств по всьому світу. 
Найголовнішими ознаками соціально-відповідальної 
поведінки в процесі управління персоналом є 
дотримання їх прав (гідна оплата праці, дотримання 
робочого часу праці, безпека праці) та сприяння 
розвитку шляхом нематеріальної мотивації праці. 

За результатами проведеного аналізу соціально-
відповідальних заходів в системі управління 
персоналом можна зробити висновки, що ступінь їх 
впровадження в практику діяльності підприємств 
знаходиться на недостатньому рівні. Ряд підприємств 
обмежуються лише дотриманням законодавчих вимог 
у сфері управління персоналом, які в деяких випадках 
містять мінімально необхідні соціальні гарантії. 

Таким чином, результати аналізу дозволяють 
оцінити не лише рівень впровадження соціальної 
відповідальності щодо персоналу, а також створюють 
підґрунтя для розробки заходів щодо стимулювання 
та поширення кращих практик соціальної 
відповідальності бізнесу щодо поліпшення умов 
праці, захисту і покращення соціально-трудових прав 
працівника, дотримання сучасних стандартів безпеки 
праці та розвитку людини, що є предметом 
подальших досліджень.  
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ВСТУП 

Розвиток паливно-енергетичного комплексу будь-
якої країни залежить від ступеня інвестицій в даний 
сектор, а також розробки інновацій щодо покращання 
та оптимізації сфери енергетики. Пошук 
альтернативних шляхів енергії, введення 
відновлюваних технологій споживання 
енергоресурсів, зменшення рівня шкідливих викидів 
в атмосферу та охорона навколишнього природного 
середовища тощо підштовхує до сталого 
удосконалення наявних технологій видобутку 
енергоресурсів. А це в свою чергу потребує великих 
фінансових витрат. Крім того, із вкладенням 
грошових коштів в інноваційні проекти в сфері 
енергетики очікується в наступному отримання 
інвестиційного доходу в ході їх виконання, що 
утруднюється в свою чергу складністю 
прогнозування та нестабільністю даного сектору. 
Дослідження та організоване виконання 
інвестиційних проектів у світовому прикладі 
сприятиме скороченню ризиків при втілені їх у 
вітчизняну енергетику.  

Проблемі інвестиційно-інноваційній діяльності в 
енергетичному секторі, а також окремих його галузей 
присвячена велика кількість наукових праць, зокрема 
таких вітчизняних вчених як Геєця В., Амоші О., 
Антонюка Л., Гальчинського А., Федулової Л., 
Холода Б., Ткаченка В., Тяна Р., Швець А., Денисюк 
С., Кириленко О., Стогній Б. та інших. Разом з тим 
прийнято низку нормативно-правових актів щодо 
розвитку енергетики на законодавчому рівні. Однак 
не є в наявності на сьогоднішній день поміж 
науковців та урядовців загальної позиції щодо 
напрямів і стратегій розвитку енергетики не лише в 
Україні, а і в провідних країнах світу. Для вирішення 
їх потрібні нові дослідження як на теоретико-
методологічному, так і на науково-практичному 
рівнях всіх аспектів розвитку паливно-енергетичного 
комплексу, зокрема нафтогазового сектору . 

МЕТА РОБОТИ аналіз та дослідження 
інвестиційно-інноваційної діяльності в нафто-
газовому секторі провідних країн світу із 
виокремленням основних стратегічних напрямів 
розвитку даного сектору. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Нафта за оцінкою МЕА, є і буде першочерговим 

джерелом енергії у світі протягом ще багатьох років, 
навіть за самих оптимістичних темпів розвитку 
альтернативних джерел палива. 

За період 2005-2010 років сумарні світові 
інвестиції у розвідування і добування нафти та 
природного газу, за оцінкою МЕА, досягли 390 млрд. 
дол. у номінальному виразі. Зростання інвестицій 
здебільшого зумовлено інфляцією, яка, у свою чергу, 
викликає зростання витрат виробництва. Проведене 
МЕА опитування 50 найкрупніших світових 
компаній, на які приходиться більше 3/4 обсягу 
світового виробництва нафти та газу, показало, що 
світові інвестиції в розвідування і добування нафти і 
газу, за прогнозами, навіть в умовах економічної 
рецесії будуть зростати до 2014 року і досягнуть 600 
млрд. дол. у номінальному виразі, що більше ніж на 
половину перевищує рівень 2007 року. Основний 
обсяг інвестицій припадатиме на міжнародні 
компанії. 

За період 2005-2010 років на п'ять найкрупніших 
компаній припадало 29% інвестицій у нафтогазовий 
сектор, на інші міжнародні компанії - ще 31%. На 
далекоглядну перспективу, за прогнозами, така 
структура збережеться.  

У зв'язку із зміною витрат змінюються обсяги 
інвестицій і терміни реалізації окремих проектів. Так, 
обсяг інвестицій в реалізацією 570 проектів, за період 
2008-2015 років становить 1,4 трлн дол. Сумарні 
інвестиції на здійснення трьох найкрупніших 
проектів - «Кашоган» в Казахстані, «Сахалін-2» і 
«Штокман» в Росії становлять 114 млрд. дол. В 
умовах фінансово-економічної кризи терміни 
реалізації частини проектів буде переглянуто у 
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зв'язку з обмеженням фінансових ресурсів та 
затримки виготовлення та поставки необхідного 
обладнання. 

За прогнозами зберігаються переваги 
інвестування нафтогазових компаній країн ОЕСР у 
сектор розвідування і добування нафти і природного 
газу. За період 2008-2015 років їх частка інвестування 
в нові проекти досягне 70%. Відповідно до Базового 
сценарію МЕА виробництво нафти збільшиться з 85 
млн. барелів за день у 2006 році до 106 млн. барелів у 

день у 2030 році, добування газу - із 3,0 трлн м3 до 4,4 
трлн. м3 відповідно. Згідно з прогнозами потреба у 
накопичених інвестиціях у секторі розвідування і 
добування нафти і природного газу в період 2007-
2030 років становитиме 8,4 трлн. дол. (у доларах 2007 
р.) або 350 млрд. дол. за рік. 

У таблиці 1 наведено прогнозні дані за Базовим 
сценарієм МЕА щодо накопичення інвестицій у 
секторі розвідки і добування нафти і природного газу 
за 2002-2030 роки по регіонах. 

Таблиця 1 
Інвестування в розвідку та добування нафто- і газопродуктів у 2002-2030рр. у світі 

Регіон 
Кондицій-на 

нафта 
Неконди-

ційна нафта 
Всього 
нафти 

Природ-ний 
газ 

Всього нафти і 
природного 

газу 
Північна Америка 644 268 912 1044 1956 
Європа 224 1 225 349 574 
Тихоокеанський регіон 70 - 70 121 192 
ОЕСР 939 269 1208 1514 2722 
Східна Європа/Євразія 982 - 982 535 1516 
Росія 487 - 487 407 894 
Азія 391 89 480 431 911 
Китай 180 88 268 151 419 
Індія 49 - 49 46 95 
Близький Схід 807 24 832 297 1128 
Африка 824 8 832 360 1192 
Латинська Америка 662 42 703 186 889 
Країни не члени ОЕСР 3665 163 3829 1808 5637 
Світ 4604 432 5036 3322 8358 

 
Частка Близького Сходу в світових обсягах 

поставок нафти збільшиться з 30% у 2007 році до 
37% у 2030 році, у поставках газу - з 11 до 23%. 

У 2007 році на шість країн Близького Сходу 
(Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, Катар і ОЕР) 
прийшлося більше ніж 60% доходів від експорту 
нафти і природного газу. За прогнозом до 2030 року 
ця частка залишиться на тому ж рівні. 

У середньостроковій перспективі через затримку 
або перенесення терміну реалізації ряду крупних 
інвестиційних проектів можливе загострення 
дефіциту палива після виходу світової економіки з 
кризи. 

У Росії в нафтопровідній системі 75% 
нафтопроводів знаходяться в експлуатації більше 20 
років, у тому числі 38% - більше 30 років. У системі 
транспорту нафтопродуктів близько 80% 
трубопроводів експлуатуються понад 20 років, у тому 
числі майже 47% - більше 30 років. Слід відмітити 
важкий стан у сфері нафтопереробки де амортизація 
активної частини основних виробничих фондів 
досягає 80%. 

Частка «Газпрому» (Росія) в європейському 
імпорті за останні місяці в умовах рецесії економіки 
зменшилася від 31 до 16% через скорочення поставок 
газу в Європу на 32,2% (60,4 млрд. м ) порівняно з 
аналогічним періодом попереднього року. У разі 
зниження попиту на газ у країнах ЄС всього на 5,4%, 
корпорація «Газпром» змушена була перенести на 
більш пізні строки завершення ряду крупних 
проектів. Разом з тим довгострокова стратегія 
«Газпрому» відповідно до Енергетичної стратегії 

Росії не змінилася: компанія, як і раніше, 
нарощуватиме видобуток природного газу і 
будуватиме нові експортні трубопроводи. 
Інвестиційну програму «Газпрому» на 2009 рік було 
затверджена в обсязі 920 млрд. руб, із яких біля 100 
млрд. руб, передбачалось спрямувати на розвиток 
енергетичних потужностей корпорації. У липні 2009 
року Урядом РФ в уточненій в умовах кризи новій 
інвестиційній програмі знижено обсяги інвестування 
до 775 млрд. руб. На 2010 рік «Газпром» попередньо 
планував інвестувати в розвиток корпорації 645 млрд. 
руб. Зниження обсягів фінансування зумовлено 
скороченням інвестицій в окремі проекти. 

У схваленій в кінці серпня Урядом РФ 
Енергетичній стратегії до 2030 року передбачається 
спрямувати в розвиток нафтового комплексу 609-725 
млрд. дол., або 22-26% та 565-590 млрд. дол., або 21-
24%, - у розвиток газової промисловості. 

Прогнозується, що доходи Росії від експорту 
нафти і газу зростуть з 229 млрд. дол. у 2007 році до 
400 млрд. дол. - у 2030 році. 

Для зниження залежності країн ЄС від 
Російського монопольного постачальника 
природного газу розроблено та в 2003 році 
погоджено з Європейською Комісією будівництво 
газопроводу Nabuссо для транспортування 
каспійського природного газу через територію 
Туреччини в обсязі 31 млрд. м3 за рік. У липні цього 
року п'ять країн - Туреччина, Австрія, Болгарія, 
Угорщина та Румунія підписали міжурядові рішення 
про реалізацію зазначеного проекту, Європейський 
інвестиційних банк погодився надати кредитні кошти 
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в обсязі 2 млрд. євро (25% вартості газопроводу) з 
тим, щоб уже в другій половині наступного року 
розпочати його спорудження з завершенням у 2013 
році. 

Світова фінансово-економічна криза особливо 
відобразилась у паливному та енергетичному 
секторах економіки. В останні місяці 2008 року було 
призупинено або відмінено реалізацію низки 
найкрупніших нафтогазових проектів. Відзначається 
відставання від графіка реалізації проекту Thunder 
House в Мексиканській затоці США і «Сахалін-2» в 
Росії, які намічається ввести в дію на два роки 
пізніше запланованого графіка. Освоєння родовища 
«Кашаган» у Казахстані відкладено на п'ять років. У 
Саудівській Аравії відкладено будівництво нових 
нафтопереробних заводів. У США, Кувейті та Індії, а 
також на узбережжі Африки переглядаються плани 
буріння нафтогазових свердловин. Усі ці затримки в 
освоєнні родовищ можуть призвести до зниження 
світових поставок нафти до 5% від докризового рівня 
поставок (4 млн. барелів за добу) протягом наступних 
п'яти років. 

Падіння цін на нафту призвело до призупинення 
реалізації проекту компанією SlatoilHydro в Канаді 
вартістю 12 млрд. дол. Скорочують свої інвестиційні 
плани нафтові компанії Saudi Aramco (Саудівська 
Аравія), Rоуаl Dutch Shell Plc (британсько-
нідерладська компанія) і Petroleo Brasileiro SA 
(Бразилія). На кінець листопада 2008 року відстрочка 
або скорочення інвестицій торкнулася 44 проектів у 
нафтовій сфері. 

Національна нафтова компанія PetroSA (ЮАР) 
відмовилась від будівництва заводу з перетворення 
вугілля в рідке паливо. Британсько-російська 
компанія TNK-ВР знизила плани будівництва на 
наступний рік на 1 млрд. дол. (25% до поточного 
року). СІЛА призупинили реалізацію глибоководного 
проекту в Мексиканській затоці. 

«Газпром» на один рік (з 2011 року на 2012 рік) 
переніс початок освоєння гігантського 
Бованенківського родовища газу на півострові Ямал з 
плановим обсягом добування 115 млрд м3 за рік. 
Розглядається питання щодо перегляду планів 
видобутку газу на Штокманівському родовищі в 
обсязі 23,7 млрд. м3 за рік, які планувалися на 2013 
рік, та завершення будівництва заводу зрідженого 
газу потужністю 7,5 млн. т за рік. Між тим графік 

будівництва газопроводу Nord Stream, який 
споруджується безпосередньо для постачання 
природного газу із Штокманівського родовища і 
збільшення видобутку газу на Ямалі, поки що не 
переглядається. Консорціум у складі «Газпрому», 
німецької корпорації Е.ON і голландської Gasunie 
звернувся до ряду крупних європейських банків з 
проханням про надання довгострокового кредиту в 
обсязі 3,9 млрд. дол. для завершення проекту. 

На саміті в Барселоні, присвяченому проблемам 
виробництва скрапленого природного газу (СПГ), 
було поставлено під сумнів доцільність за умов 
економічної рецесії залучення дорогих інвестицій у 
проекти з будівництва терміналів з приймання СПГ. 
Виробничі потужності СПГ у світі за останні три 
роки виросли на 50%, але в кризових умовах через 
обмеженість фінансування можливе різке зменшення 
поставок СПГ. 

ВИСНОВКИ 
Результати проведеного аналізу розвитку та 

нафтогазового комплексу показують вагомий крок у 
вирішенні питання забезпеченості енергоресурсами, а 
також формуванню інвестиційних проектів та їх 
практичне втілення. Порівняння фінансування між 
провідними країнами світу, особливостей втілення 
інвестиційно-інноваційної діяльності в розвитку 
нафтогазового сектору дає перспективу вибору, яким 
шляхом можна модернізувати вітчизняну 
нафтогазову галузь. 
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КАПІТАЛУ 

PURPOSES, PRINCIPLES AND METHODS OF EVALUATION OF 
INTELLECTUAL CAPITAL 

У статті розглянуто цілі, які ставлять перед собою управлінці у 
процесі оцінки інтелектуального капіталу. Сформульовано критерії 
оптимального методу оцінки інтелектуального капіталу та принципи 
вибору показників для його оцінки. Визначено основні підходи до 
класифікації методів оцінки. 

В статье рассмотрены цели, которые ставят перед собой управленцы в 
процес се оценки интеллектуального капитала, а также новые тенденции 
в развитии отчетности предприятий. Сформулированы критерии 
оптимального метода оценки интеллектуального капитала и принципы 
выбора показателей для его оценки. Определены основные подходы к 
классификации методов оценки. 

The article reviews the goals that managers set themselves in the process of 
evaluation of intellectual capital and new trends in reporting. The criteria of 
optimal method for assessing intellectual capital and the principles of selection of 
indexes for its evaluation are listed. The basic approaches to the classification of 
methods for evaluation intellectual capital are defined. 
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ВСТУП 

Інтелектуальний капітал протягом останніх 
десятиліть впевнено здобуває роль визначального 
чинника у забезпеченні конкурентоспроможності 
сучасної економіки. Як наслідок, економіка 
перетворюється в систему, яка функціонує на основі 
обміну знаннями та їх взаємної оцінки. 

Рушійною силою прогресу виступають цінності, 
створені інтелектуальною працею, а не лише 
фізичною. Тому сучасні концепції менеджменту 
зміщують акценти з управління традиційними 
предметами та засобами праці на управління та 
ефективне використання інтелектуального капіталу. 

Оцінка інтелектуального капіталу дасть змогу 
визначити реальну вартість компанії, що є 
необхідним для прийняття раціональних 
управлінських рішень. Тому розробка універсального 
методу оцінки вартості інтелектуального капіталу має 
всі шанси стати переломним моментом в історії 
розвитку обліку.  

Нерозвиненість фондового ринку України 
сьогодні не створює проблему адекватності оцінки 
вітчизняних компаній вимогам ринкового 
середовища, однак залучення іноземних інвестицій, а 
також вихід українських компаній на іноземні 
фондові ринки виявить вказані недоліки фінансової 
звітності [5, с. 392]. 

Дослідження інтелектуального капіталу 
характеризується великою розбіжністю думок авторів 
щодо визначення як його сутності, так і способів 
виміру та оцінки. Проте всі вони згодні у тому, що 
невідображення в системі обліку інтелектуального 
капіталу може призвести до викривлення фінансової 
звітності. Однак сучасні звітні форми, в першу чергу 
баланс, не дають відповіді на питання про вартість 
підприємства. Така ситуація пояснюється кризою в 
обліковій системі і застарілістю методів оцінки. 

Проблема оцінки інтелектуального капіталу стала 
предметом обговорення багатьох теоретиків і 
практиків управління. Розробка методик вимірювання 
та оцінки інтелектуального капіталу здійснювалась за 
підтримки науково-дослідних установ різних країн та 
окремих міжнародних консалтингових та 
аудиторських компаній (Scandia, Ramboll Group, Dow 
Chemical, KMPG, Ernst & Young, Celemi, 
Deloitte&Touche). Вагомий вклад у вирішення 
проблеми оцінки інтелектуального капіталу зробили 
Каплан і Нортон як автори однієї з перших 
індикаторних методик оцінки інтелектуального 
капіталу; Д. Брукінг, заслуга якого в розробці 
методики, що базувалась на безпосередній вартісній 
оцінці компонентів інтелектуального капіталу; Т. 
Стюарт, який розробив методику оцінки 
продуктивності інтелектуального капіталу; Едвінссон 
і Мелоун як розробники методики Scandia Navigator.  
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Значний вклад в розвиток даної проблеми зробили 
українські вчені О. Бутнік-Сіверський, Д. Богиня, В. 
Геєць, О. Грішнова, О. Кендюхов, А. Гапоненко, А. 
Чухно та інші. Однак більшість їх праць присвячена 
сутності інтелектуального капіталу, аналізу його 
складу, ролі та місця в сучасній економіці. 

МЕТА РОБОТИ 
Різноманітність підходів до оцінки 

інтелектуального капіталу свідчить про те, що їх 
автори ставили перед собою різні вимоги до 
очікуваних результатів, тобто працювали з різною 
метою. Саме тому важливо визначити, яких цілей 
можна досягти у ході оцінки інтелектуального 
капіталу. Проведення аналізу переваг та недоліків 
сучасних методик оцінки дасть змогу визначити 
критерії оптимальної методики оцінювання 
інтелектуального капіталу, а також принципи відбору 
показників для його оцінки. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Методологічною та інформаційною основою 

роботи є матеріали періодичних видань, праці 
українських та зарубіжних вчених з проблем оцінки 
інтелектуального капіталу. При проведенні 
дослідження використано методи аналізу та 
порівняння цілей та методів оцінки інтелектуального 
капіталу. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Перш ніж детальніше розглянути проблему оцінки 

інтелектуального капіталу, необхідно дати його 
визначення: це інтелектуальні ресурси (як продукти 
людського або машинного інтелекту), які здатні 
створювати економічний ефект, тобто приносити 
прибуток. Складовими компонентами його є 
людський, структурний та споживчий капітали. 

Інтелектуальний капітал є своєрідним «IQ-
показником» підприємства, виміряти та оцінити його 
– означатиме показати, яка з компаній «розумніша». 

Дослідження інтелектуального капіталу відповідає 
сучасним світовим тенденціям зростання соціальної 
відповідальності та впровадження потрійного 
критерію у складання фінансової звітності. Так, у 
1997 р. Дж. Елкінгтон розробив концепцію 
«потрійної звітності» (triple-bottom line reporting), яка 
передбачає відображення не тільки результатів 
фінансово-економічної діяльності підприємства, а 
також соціального та екологічного аспектів [3, с. 
126].  

Згідно концепції Дж. Елкінгтона результативність 
вкладу компанії в розвиток суспільства можна 
оцінити в трьох аспектах: соціальному, екологічному 
та економічному. Відповідно сформулювано потрійну 
мету сталого розвитку для бізнесу: люди, планета, 
прибуток (People, Planet, Profit – «3Р»), при чому 
саме в такій послідовності пріоритетів. Одну з 
провідних позицій в процесі надання інформації про 
всі види діяльності підприємства займає 
бухгалтерський облік, через систему якого 
«пропускаються» всі об’єкти та операції з ними, які 
пов'язані з грошовою оцінкою. Це дало значний 
поштовх переходу від обліку майна до обліку 

ресурсів (в тому числі, людських, які формують 
інтелектуальний капітал). 

Оцінка інтелектуального капіталу – це складний 
та затратний процес, а результати неточні та непевні, 
тому мета такого дослідження має бути 
обґрунтованою та актуальною.  

Аналіз існуючих методик свідчить, що найчастіше 
метою оцінки інтелектуального капіталу є посилення 
контрольної та управлінської функції на 
підприємстві. Така мета випливає з поширеного у 
західному світі вислову: «управляти можна тільки 
тим, що можна виміряти та оцінити». 

Також не менш поширеною ціллю у сучасному 
світі є так званий піар, публічність. При цьому 
передовиками у впровадженні потрійного критерію у 
звітність були компанії, основна мета яких – зберегти 
свій статус, довіру акціонерів, впевненість у 
стабільності фінансового становища компанії. Одним 
із найяскравіших прикладів є банкрутство компанії 
«Енрон». Варто згадати про «Скандію», яка спочатку 
покращила своє становище в очах акціонерів у 1999-
2000 роках завдяки додатку до фінансової звітності 
про інтелектуальний капітал, однак уже в 2002 році 
акціонери зазнали втрат від подальшого знецінення 
акцій компанії до 90% від їх вартості [7]. 

На думку К.-Е. Свейбі, контроль та піар є хибними 
цілями для проведення оцінки інтелектуального 
капіталу. Першочерговим завданням має бути 
пізнання, тобто більш деталізоване вивчення 
внутрішньої структури компанії. Адже, виміряти та 
оцінити інтелектуальний капітал – означатиме 
виявити приховані втрати або ж відкрити можливості 
для створення нової вартості, які приховані за 
звичними для нас бухгалтерськими рахунками. Якщо 
підсумувати, то можемо назвати такі цілі оцінки 
інтелектуального капіталу: 

1) контроль діяльності; 
2) визначення вартості компанії; 
3) інформування акціонерів; 
4) залучення потенційних інвесторів; 
5) виявлення прихованих джерел вартості. 
Однак жодна з існуючих методик не задовольняє 

всі наведені цілі одночасно. Тому при розробці 
методики оцінки інтелектуального капіталу 
необхідно враховувати мету, конкретну ситуацію, 
користувачів отриманих результатів.  

З метою досягти максимальної універсальності та 
можливості застосування в умовах різних компаній 
необхідно визначити критерії оптимальної методики 
оцінювання інтелектуального капіталу: 

1) повнота – методика повинна відображати всі 
аспекти діяльності суб'єкта господарювання, вона має 
враховувати всі елементи інтелектуального капіталу 
(людський, структурний та споживчий капітали) [2, c. 
147]; 

2) адаптивність – можливість реального 
застосування методики на практиці; 

3) порівнюваність – методика має давати оцінку 
інтелектуального капіталу як у кількісному, так і в 
якісному вимірі, щоб можна було порівнювати різні 
підприємства за даним показником [8, c. 406-407]; 
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4) економічність – вигода від проведення 
процедури оцінки має переважати вартість 
витрачених ресурсів на її здійснення; 

5) цільовий характер оцінки – цінність 
інтелектуального капіталу має визначатися у межах 
конкретної стратегії розвитку фірми [6, c. 47]. 

Діяльність компанії, в тому числі і її 
інтелектуальну складову, можна характеризувати за 
великою кількістю параметрів, тому важливо 
враховувати наступні принципи вибору показників 
для оцінки інтелектуального капіталу: 

1) принцип відносності: показники повинні бути 
відносними для того, щоб визначити критичні 
значення для оцінки ефективності та збалансованості; 

2) принцип комплексності: набір показників 
повинен достатньо повно характеризувати всі 
складові інтелектуального капіталу підприємства; 

3) принцип мінімальності: набір показників 
повинен містити мінімально необхідну їх кількість; 

4) принцип визначеності: показники не повинні 
враховувати одні й ті ж характеристики 
інтелектуального капіталу повторно; 

5) принцип простоти: показники повинні 
базуватися на даних обліку та звітності підприємства; 

6) принцип вимірюваності: кожен показник 
повинен допускати можливість оцінки інтенсивності 
характеристики, що оцінюється [4, c. 308-309]. 

Наведені вище принципи досить складно 
врахувати у повній мірі одночасно. Тому при 
формуванні критеріїв в реальних ситуаціях необхідно 
йти на компроміси з метою врахування цілей оцінки 
інтелектуального капіталу. 

Особлива природа окремих елементів 
інтелектуального капіталу ускладнює розробку 
універсальної методики оцінки. Одночасно 
різноманітність методичних підходів відображає різні 
уявлення їх авторів про сутність інтелектуального 
капіталу та про мету проведення його оцінки.  

Відповідно до можливості ідентифікації окремих 
компонентів інтелектуального капіталу можемо 
виділити два методи його оцінки: 

− покомпонентний – передбачається оцінка 
кожного елемента інтелектуального капіталу окремо з 
подальшим виведенням результату; 

− агрегований – оцінка інтелектуального 
капіталу здійснюється в цілому без виділення 
окремих компонентів. 

За одиницями вимірювання методи оцінки 
інтелектуального капіталу поділяються на дві групи: 

− вартісні – у грошовому вимірнику; 
− індикаторні – у балах. 
Найбільш повний перелік та опис методик оцінки 

інтелектуального капіталу здійснений К.-Е. Свейбі – 
він наводить у своєму дослідженні близько 42 
методик. Всі методи Свейбі пропонує групувати у 
двох площинах: грошової чи негрошової оцінки та 
покомпонентної чи агрегованої оцінки в розрізі 
чотирьох груп. 

Всі відомі методи виміру та оцінки 
інтелектуального капіталу розподіляються, за Свейбі, 
на такі чотири групи: 

− прямі методи оцінки (Direct Intellectual 
Capital Methods – DIC); 

− методи ринкової капіталізації (Market 
Capitalization Methods – MCM); 

− методи віддачі від активів (Return on Assets 
methods – ROA);  

− методи підрахунку балів (Scorecard Methods – 
SC) [7].  

Група прямої оцінки включає всі методики, в 
основі яких лежить ідентифікація та оцінка в 
грошовому виразі окремих компонентів 
інтелектуального капіталу з послідуючим виведенням 
узагальнюючого показника оцінки інтелектуального 
капіталу компанії. Найбільш відомі методи цієї 
групи: брокер технологій, оцінювання ваг цитування 
патентів тощо. 

Група методів ринкової капіталізації охоплює 
методики, в основі яких – різниця між ринковою 
ціною компанії та її балансовою вартістю. Отриманий 
показник розглядається як вартість інтелектуального 
капіталу. Методи цієї групи практично неможливо 
застосувати, якщо підприємство не є публічною 
компанією або функціонує в умовах нерозвиненого 
фондового ринку. Відомі методи цієї групи: метод 
ринкової/балансової вартості, коефіцієнт Тобіна [9, с. 
110]. 

Методи віддачі від активів передбачають 
обчислення відношення середнього доходу компанії 
(до вирахування відсотків та податків) до 
матеріальних активів компанії. Цей показник 
порівнюється з аналогічним показником для галузі в 
цілому. Щоб визначити додатковий дохід від 
інтелектуального капіталу, отримана різниця 
множиться на матеріальні активи компанії. Далі 
шляхом прямої капіталізації або дисконтування 
отримуваного грошового потоку можна отримати 
вартість інтелектуального капіталу. Дохідність 
матеріальних активів всередині галузі вважається 
однаковою, а різницю в дохідності різних компаній 
можна пояснити наявністю інтелектуального 
капіталу. Відомі методи цієї групи: метод 
економічної доданої вартості, інтелектуальний 
коефіцієнт доданої вартості тощо [7]. 

Група підрахунку балів включає методи, які 
ідентифікують складові компоненти інтелектуального 
капіталу за допомогою системи індикаторів з 
послідуючим переведенням їх у бали. Ці методи не 
дають грошової оцінки. Автори бальних методик, як 
правило, розробляли їх з урахуванням особливостей 
та цілей конкретних компаній. Найвідоміші методи 
групи: Skandia Navigator, збалансована система 
показників [9, c. 112]. 

Перша та остання групи методів оцінки 
інтелектуального капіталу передбачають 
покомпонентну оцінку, тоді як друга та третя групи, 
навпаки, визначають агрегований показник. 

DIC-методи відповідають витратному підходу в 
оцінці активів. Адже, витратний підхід до оцінки 
ґрунтується на визначенні витрат, необхідних для 
відтворення або заміщення об'єкта оцінки. MCM-
методи відповідають доходному підходу. Дохідний 
підхід до оцінки застосовується, коли можливо 
визначити розмір доходів, отриманих у майбутньому 
від використання об’єкта оцінки, та ґрунтується на 
переведенні очікуваних доходів у вартість об'єкта 
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оцінки. ROA-методи близькі до порівняльного 
підходу в оцінці активів. Порівняльний підхід до 
оцінки застосовується у разі наявності достатнього 
обсягу достовірної інформації про ціни на подібні 
об'єкти [1, c. 135]. 

Різні методи мають різні переваги. Методи віддачі 
від активів та ринкової капіталізації раціонально 
застосовувати у випадку придбання компаній чи для 
оцінки положення компанії на фондовому ринку. 
Також ці методи можуть бути ефективними для 
здійснення порівняння двох підприємств, які 
працюють в одній галузі. Врешті, методи віддачі від 
активів та ринкової капіталізації базуються на 
принципах обліку, тому є зрозумілими для 
бухгалтерів. Оскільки методики групи бального 
підрахунку не передбачають зведення до вартісних 
показників, то вони тим самим є придатними для 
застосування у неприбуткових організаціях, 
громадських установах, коли оцінка проводиться для 
соціальних чи екологічних цілей.  

Методики, які відносяться до різних груп, мають 
подібні недоліки, тому жодна з них не може 
претендувати на роль універсальної: 

1. Значна кількість методик враховує специфіку 
діяльності, особливості та цілі конкретної компанії, 
що робить їх непридатними для застосування в 
умовах інших компаній без попередніх коригувань.  

2. Як правило, методи потребують значних 
фінансових та кадрових ресурсів для їх застосування. 

3. Не всі методи дозволяють оцінити динаміку 
вартості інтелектуального капіталу та майбутні 
фінансові потоки, які можуть ним створюватись. 

4. Методи, які передбачають грошову оцінку 
показника, не гарантують доведення того, що 
отриманий показник є вартістю саме елементів 
інтелектуального капіталу, а не інших активів 
підприємства [9, с.113]. 

Очевидно, що для того, щоб сформувати 
оптимальний метод оцінки інтелектуального 
капіталу, потрібно поєднати об'єктивні вартісні 
показники та суб'єктивні індивідуальні оцінки. 

ВИСНОВКИ 
Раціональне використання інтелектуального 

капіталу організації лежить в основі успішних 
стратегій господарювання провідних компаній світу, 
як показує практика. Однак не існує універсальної 
методики оцінки, яка б давала точну характеристику 
інтелектуального капіталу, а це створює труднощі у 
здійсненні його обліку.  

На сьогоднішній день розроблені методики, які 
дають змогу здійснити як грошову, так і невартісну 
оцінку інтелектуального капіталу, при чому як 

окремих його компонентів, так і агрегованого 
показника. Однак жодна з них не є точною та 
універсальною, оскільки більшість методик 
розроблялися та впроваджувалися в умовах 
конкретних компаній. Тому розроблення методики, 
яка дасть змогу оцінити інтелектуальний капітал 
підприємства з різних кутів зору та визначити його 
об'єктивну вартість, є джерелом подальших наукових 
досліджень. 
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В статті проведено статистичне дослідження джерел формування і напрямків використання 
фінансових ресурсів підприємств туризму, запропоновано шляхи їх збільшення в умовах зменшення 
можливостей бюджетного фінансування та прогнозованого зростання турпотоків в майбутньому.  

В статье проведено статистическое исследование источников формирования и направлений 
использования финансовых ресурсов предприятий туризма, предложены пути их увеличения в условиях 
уменьшения возможностей бюджетного финансирования и прогнозируемого роста турпотоков в 
будущем.  

Statistical study of the sources of and uses of financial resources tourism enterprises in this paper conducted. 
The ways for increasing opportunities in terms of reduction of budget funding and the projected increase in tourist 
traffic in the future are suggested. 
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ВСТУП 
Вихід з фінансово-економічної кризи, в якій 

опинилась Україна, потребує, перш за все, 
перенесення акценту уваги на галузі, що мають 
швидку динаміку розвитку і не потребують значного 
вливання коштів. Однією з таких є туристична, яка 
визначає конкурентні позиції нашої держави на 
міжнародному ринку, створюючи привабливий імідж 
для відвідування туристами. На відміну від більшості 
галузей економіки, туристична не потребує великого 
обсягу інвестицій, швидко реагує на зміни попиту 
споживачів, створюючи нові турпродукти, та має 
швидкий термін окупності вкладених коштів. Окрім 
того, розвиток підприємств туристичної індустрії 
забезпечує збільшення надходжень до бюджетів 
різних рівнів, створення нових робочих місць, 
зокрема і в галузях, пов’язаних з туризмом, сприяє 
підвищенню інвестиційного клімату держави, 
зростанню валютних надходжень тощо. 

Не дивлячись на безумовні переваги туризму в 
економічному розвитку як окремих регіонів, так і 
держави в цілому, національна туристична галузь не в 
повній мірі використовує існуючі потенційні 
можливості свого зростання. Головною перепоною на 
шляху розвитку суб’єктів туристичного бізнесу стає 
дефіцит фінансових ресурсів, без яких неможливо 

утримувати конкурентні позиції в боротьбі з 
іноземними туроператорами і турагентами, 
запроваджувати інноваційні туристичні продукти та 
технології, завойовувати нові сегменти національного 
і світового ринку туризму. 

Питання стосовно сутності, структури, джерел 
формування і напрямків використання фінансових 
ресурсів підприємств туризму розкриті в наукових 
працях багатьох національних і зарубіжних науковців 
і дослідників, зокрема, А.М. Александрова, 
І.О. Бланка, О.Д. Василика, В.М. Гейця, В.І. Міщенка, 
С.В. Науменкової, В.М. Опаріна, А.М. Поддєрьогіна, 
В.М. Родіонової, П. Самуельсона, І.В. Сала, 
В.М. Суторміної, А.Д. Шеремета, С.І. Юрія та ін. 

Питання управління фінансовими ресурсами 
підприємств туристичної сфери розглядали 
І.Т. Балабанов, В.В. Гуменюк, В.Ф. Кифяк, 
М.П. Мальська, І.М. Школа та інші.  

Не дивлячись на значний науковий доробок з 
даної проблематики, потребують поглиблених 
досліджень питання подальшого збільшення 
фінансових можливостей підприємств туризму в 
умовах перспектив, що відкриваються, в зв’язку з 
посиленням євроінтеграційних процесів і відкриттям 
можливостей збільшення в’їзних турпотоків. 
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МЕТОЮ СТАТТІ є дослідження існуючих 
джерел формування та напрямків використання 
фінансових ресурсів підприємств туризму та розробка 
пропозицій щодо їх збільшення з врахуванням 
процесів зміни напрямку турпотоків у зв’язку з 
перспективами збільшення кількості в’їзних туристів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Після проведення чемпіонату Європи з футболу 

Євро-2012 туристичні рейтинги України почали 
швидко зростати, змінюючи статус країни-аутсайдера 
в сфері туризму на країну, яку треба обов’язково 
відвідати. В рейтингу Всесвітньої Ради туризму і 
подорожей за підсумками 2012 р. Україна зайняла 14 
місце серед країн за показником в’їзду туристів, 
кількість останніх, що відвідали нашу країну, за 
вказаний період склала 24,6 млн осіб, перевищивши 
на 2,8 % показники попереднього року; 35 місце за 
внеском туризму до зайнятості, створивши 385,5 тис. 
робочих місць; 28 місце в загальному внеску туризму 
до зайнятості – 1445,2 тис. робочих місць (оскільки 
сфера туризму і курортів пов’язана з роботою більш 
як 50 галузей). При цьому прямий внесок туризму до 
ВВП держави в розмірі 3,6 млрд дол. забезпечив 60-е 
місце, а доля прямого внеску туризму до ВВП в 

розмірі 28,8 млрд грн, або 2,2 %, сприяла отриманню 
136 місця [1; 2]. 

Проведемо аналіз формування і використання 
фінансових ресурсів суб’єктів туристичної діяльності, 
враховуючи наведені в економічній літературі 
визначення стосовно сутності та структури 
фінансових ресурсів та перекладаючи їх на специфіку 
підприємств туризму. 

В більшості випадків під фінансовими ресурсами 
розуміють суму грошових коштів, акумульованих 
підприємством з різних джерел для забезпечення 
здійснення безперебійної діяльності, покриття всіх 
поточних витрат та потреб, пов’язаних з подальшим 
розвитком. При цьому при розгляді фінансових 
ресурсів підприємств туристичної сфери треба 
враховувати безпосередній вплив на зміну їх розміру 
тенденцій, що відбуваються в сфері формування та 
використання трудових, туристичних, інноваційних, 
інформаційних ресурсів, а також ресурсів 
домогосподарств.  

Зупинимося на розгляді та статистичному аналізі 
тенденцій зміни окремих складових фінансових 
ресурсів, наведених на рис.1. 
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Рис. 1. Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів туристичної діяльності 

 
Спочатку зазначимо, що кількість суб’єктів 

туристичної діяльності в Україні на кінець 2012 р. 
склала 2880 юридичних осіб та 2466 фізичних осіб-
підприємців. В порівняні з попереднім роком 
кількість національних суб’єктів туристичної 
діяльності збільшилась на 553 од. або 11,5 %, 
зокрема, юридичних осіб на 438 од. (18 %), фізичних 
осіб на 115 од. (5 %). Найбільшу питому вагу в 
загальній чисельності суб’єктів туристичної 
діяльності займали турагенти – 74,8 %, найменшу 

туроператори і суб’єкти, що здійснюють екскурсійну 
діяльність – 16,7 та 8,5 % відповідно. 
Середньооблікова кількість штатних працівників, що 
працювали у юридичних осіб – 12724 чол., фізичних 
осіб-підприємців – 2838 чол. [3]. 

Національними суб’єктами туристичної діяльності 
в 2012 р. обслуговано 2763,5 тис. туристів-громадян 
України, та 270 тис. туристів − іноземців [1; 3].  

Доход від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку й аналогічних обов'язкових 
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платежів) суб’єктів туристичної діяльності 
юридичних осіб в 2012 р. дорівнював 6362814,6 тис. 
грн, у тому числі від екскурсійної діяльності 244657,1 
тис. грн, а сума комісійних, агентських і інших 
винагород складала 417465,3 тис. грн. Фізичні особи-
підприємці за підсумками 2012 р. отримали доход від 
надання туристичних послуг в розмірі 628495,3 тис. 
грн. Загалом доходи від надання туристичних послуг 
в звітному році становили 6991,3 млн грн, що на 41,6 
% більше порівняно з попереднім роком [1;2;3]. 

Велике значення для збільшення обсягу 
надходжень фінансових ресурсів має зростання 
обсягів експорту туристичних послуг. Так, в 2012 р. 
загальний обсяг експорту послуг скоротився на 1,9 %. 

Не дивлячись на загальне скорочення, 
спостерігалося зростання обсягів експорту послуг з 
подорожей – на 116,7 млн дол. або 25,6 %. 

За підсумками 2012 р. обсяг імпорту послуг 
становив 6706,3 млн дол. і зріс на 7,6 %. В загальній 
структурі імпорту частка послуг з подорожей займала 
8,5 %. Порівняно з 2011 р. імпорт послуг з подорожей 
збільшився на 106,9 млн дол. або 23,1 %. [1].  

Розмір вкладених інвестицій в діяльність 
підприємств туризму в 2012 р. дорівнював 9000 млн 
грн. Обсяг бюджетного фінансування заходів у сфері 
туризму склав за останні роки у 2011 р. – 1,59 млн 
грн, у 2012 р. – 2,44 млн грн, у 2013 р. – 1,94 млн грн. 
[1]. Особливо державної підтримки потребує 
розвиток об’єктів туристичної інфраструктури з 
приведенням їх стану у відповідність до міжнародних 
стандартів. Дефіцитний характер державного 
бюджету призвів до призупинення в 2014 р. реалізації 
стратегічних напрямків, закладених в Концепції 
Державної цільової програми розвитку туризму та 
курортів на період до 2022 року. В таких умовах 
суб’єкти туристичної діяльності повинні проявити 
активність і самостійність в пошуку необхідних 
коштів для впровадження інноваційних змін. Для 
цього, в першу чергу, необхідно розвивати 
міжфірмову взаємодію з лізинговими компаніями, 
особливо тими, що реалізують транспортні засоби 
для перевезення туристів, страховими компаніями в 
сфері забезпечення підвищення якості й асортименту 
комплексних продуктів страхування туристів і 
діяльності туристичних фірм, банківськими 
установами з метою зниження ставки по кредитам на 
взаємовигідних умовах.  

В умовах подорожчання кредитних ресурсів 
необхідно активізувати діяльність в напрямку участі в 
різноманітних грантових програмах, особливо з боку 
країн-членів ЄС, що передбачають фінансування 
проектів в сфері розвитку культури та туризму. 

Досліджуючи напрямки витрат фінансових 
ресурсів підприємств туристичної сфери, треба 
зазначити, що на фоні подорожчання всіх видів 
ресурсів, що споживаються в процесі надання 
туристичних послуг, загальний обсяг витрат в 2012 р. 
дорівнював 5488,0 млн грн, що на 1290,6 млн грн або 
31 % більше значень 2011 р. [1; 2]. 

Зростання доходів суб’єктів туристичної 
діяльності обумовило і збільшення розміру 
надходжень до бюджету від туристичної діяльності. 
Так, в 2011 р. сума таких платежів складала 12,7; в 

2012 р. – 15,2; в 2013р. – 1,59 млрд грн. В зв’язку з 
прийняттям Податкового Кодексу України з січня 
2011 р. для поповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів передбачено стягнення туристичного збору. 
В 2012 р. до місцевих бюджетів надійшла сума від 
даного збору в розмірі 38,4 млн грн, що на 10,7 млн 
грн або 38,3 % більше в порівняні з попереднім роком 
[4]. 

Специфічним напрямком витрат фінансових 
ресурсів підприємств туристичної галузі є 
відшкодування, пов’язані з фінансовим 
забезпеченням цивільної відповідальності перед 
туристами. Згідно з Законом України «Про туризм» 
мінімальний розмір фінансового забезпечення 
туроператора має становити суму, еквівалентну не 
менше ніж 20000 євро, турагента – 2000 євро. При 
цьому розмір такого забезпечення для туроператора, 
який надає послуги тільки з внутрішнього та в'їзного 
туризму, повинен становити суму, еквівалентну не 
менше ніж 10000 євро [5].  

Невід’ємною частиною розбудови туристичної 
індустрії є транспорт, що використовується при 
обслуговуванні туристичних потоків [6]. В умовах 
складності і невизначеності зовнішнього середовища 
туристичні підприємства повинні взаємодіяти з 
транспортними, беручи участь у спільних 
інвестиційних проектах оновлення і модернізації 
туристичного транспорту, що потребує відповідного 
фінансування.  

Також даним законодавчим актом передбачено 
отримання ліцензії на здійснення туроператорської 
діяльності та обов’язкова сертифікація туристичних 
послуг. Плата за ліцензію здійснюється в розмірі 
однієї мінімальної заробітної плати на момент 
прийняття рішення про видачу ліцензії. 

ВИСНОВКИ 
Наведені результати дослідження підтверджують 

необхідність подальшого розвитку підприємств 
туристичної галузі, збільшення джерел фінансування, 
модернізації їх діяльності та розвитку об’єктів 
туристичної інфраструктури. В умовах зменшення 
обсягів бюджетного фінансування та недостатнього 
обсягу власних коштів необхідно проводити більш 
активну політику щодо залучення коштів зовнішніх і 
внутрішніх інвесторів, створивши відповідний 
інвестиційний імідж підприємств туризму та 
туристичних дестинацій, розширити практику 
випуску власних цінних паперів, особливо облігацій, 
розвинути міжфірмову взаємодію окремих суб’єктів 
індустрії туризму з метою обміну ресурсами, 
інноваціями, приймати участь в грантових програмах, 
реалізовувати можливості отримання коштів по лінії 
Європейських фондів, програм Східного партнерства, 
кредитів по лінії Європейського банку реконструкції і 
розвитку.  
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Стаття присвячена дослідженню теоретично-методичних та практичних аспектів використання 
поняття суттєвості в аудиті дебіторської заборгованості. Представлений аудиторський аналіз щодо 
якості інформації про дебіторську заборгованість є основою при пошуку випадків шахрайства шляхом 
розкриття припущень, умов, що частково спростовують шахрайство, та загроз. 

Статья посвящена исследованию теоретико-методических и практических аспектов использования 
понятия существенности в аудите дебиторской задолженности. Представленный аудиторский анализ 
относительно качества информации о дебиторской задолженности является основой при поиске случаев 
мошенничества путем раскрытия предположений, условий, которые частично опровергают 
мошенничество, и угроз. 

The article investigates the theoretical, methodological and practical aspects of the use of the concept of 
materiality in the audit of accounts receivable. Audit analysis of the quality of information on accounts receivable is 
the basis for the search of fraud by disclosing assumptions, conditions which partially refute fraud, and threats. 
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ВСТУП 
Для нормального функціонування всіх ланок 

народного господарства необхідно, щоб підприємці, 
що ухвалюють рішення, мали достовірну інформацію 
про фінансовий стан підприємства. 

Одним з найважливіших показників, що 
характеризують фінансовий стан підприємства, є 
розрахунки з дебіторами. Згідно П(С)БУ 10 
«Дебіторська заборгованість» підприємства, 
установи, організації та інші юридичні особи 
незалежно від форм власності повинні розкривати у 
звітності інформацію про дебіторську заборгованість. 

В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в 
господарській, економічній і соціальній діяльності 
підприємств, що обумовлює об'єктивну необхідність 
змін у системах господарювання та контролі. В 
умовах кризи неплатежів, а також існування істотних 
сум дебіторської заборгованість підприємств, велике 
значення набуває проведення аудиту дебіторської 
заборгованості та встановлення критеріїв її 
суттєвості. 

Теоретичні дослідження та практика свідчать, що 
суттєвість в аудиті є предметом наукових пошуків. 
Дослідження, проведені такими науковцями як 
Аренс А., Лоббек Дж. [1], Бескоста Г. М. [2], 
Дмитренко І. Н. [3], Селезньов О. В. [7], 
Петрик О. А. [9], Полисюк Г. Б. [10] та ін., зробили 
вагомий внесок у розробку питань щодо аудиту 
взагалі та суттєвості в аудиті зокрема. Незважаючи на 
наявність значної кількості науково-практичних 

досліджень вітчизняних та закордонних учених, 
присвячених проблемам аудиту, сучасний стан цієї 
проблематики є невичерпним. Потребують 
подальшого дослідження питання щодо встановлення 
обґрунтованих критеріїв суттєвості в аудиті. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою виконання роботи є розвиток теоретично-

методичних положень і практичних рекомендацій 
щодо організації та методики аудиту дебіторської 
заборгованості, а саме встановлення обґрунтованих 
критеріїв її суттєвості. 

Під час дослідження використано методи 
узагальнення, абстракції та аналогії, індукції та 
дедукції, аналізу і синтезу, табличний метод. 
Інформаційну базу дослідження складають наукові 
публікації вітчизняних та закордонних вчених, 
національні та міжнародні нормативи аудиту, інші 
законодавчі та нормативно-правові акти, що 
регламентують аудит в Україні та світі. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Згідно редакції МСА 320 «Суттєвість в плануванні 

та проведенні аудиту» (далі МСА 320) під суттєвістю 
в аудиті розуміються викривлення, включаючи 
нерозкриття інформації, якщо обґрунтовано 
очікується, що вони взяті окремо або за сукупністю, 
можуть вплинути на економічні рішення 
користувачів, прийняті на основі фінансової 
звітності. 
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Відповідно до Концептуальної основи фінансової 
звітності інформація є суттєвою, якщо її пропуск або 
неправильне відображення може вплинути на 
економічні рішення користувачів. 

Метою аудиту фінансової звітності згідно п. 4 
МСА 320 є надання аудитору можливості висловити 
думку щодо того, чи підготовлена фінансова звітність 
з усіх істотних аспектів відповідно до застосовуваної 
основи подання фінансової звітності. Таким чином, 
аудитор має право при оцінці рівня суттєвості 
висловлювати свою професійне судження та повинен 
застосовувати термін «істотність інформації», рівень 
якої він оцінює. 

У міжнародній практиці затверджені інструкції 
про рівень суттєвості існують лише в Австралії, де в 
стандартах аудиту регламентовані наступні 
відхилення: 

• 10% і більше – істотне викривлення; 
• 5% - 10% - залежить від професійного 

судження аудитора; 
• менше 5% – несуттєве викривлення. 
Однак використати досвід Австралії і встановити 

єдиний, узгоджений рівень суттєвості в Україні 
значить усунути його корисність, оскільки особи, 
зацікавлені у приховуванні шахрайства володітимуть 
інформацією про суми статей, що не будуть 
піддаватися контролю (як і суттєві). Такі дані 
дозволять їм приховувати суттєві викривлення 
шляхом диференціації загальної суми викривлення 
між різними статтями. 

Така ситуація обумовлена особливостями 
національного менталітету і вимагає самостійної 

розробки раціонального стандарту щодо визначення 
суттєвості кожною аудиторською фірмою або 
кожним незалежним аудитором України. 

В Україні доцільно використовувати наступні 
показники суттєвості: 

• 0,2-0,5% від доходу від реалізації; 
• 2-5% від результату господарської діяльності 

до оподаткування; 
• 4-7% від результату господарської діяльності 

після оподаткування; 
• 1-2% від вартості основних засобів. 
Однак визначення суттєвості з використанням в 

якості базового показника доходу від реалізації є 
неефективною процедурою крім тих випадків, коли 
підприємство, на якому проводять аудит, є 
неприбутковим або ж працює з невеликими 
показниками прибутку/збитків. 

Для визначення суттєвості рекомендується 
розраховувати 2% - 5% обсягу прибутку до 
оподаткування та 1% - 2% від вартості основних 
засобів. Дані показники порівнюються та 
визначається загальний рівень суттєвості у вигляді 
«відрізка», що має спільне значення суттєвості як для 
першого (2% - 5% обсягу прибутку до 
оподаткування) так і для другого (1% - 2% від 
вартості основних засобів) випадків.  

Наприклад, якщо прибуток до оподаткування 
складає 310 тис. грн., а вартість основних засобів – 
800 тис. грн., аудитор розраховує відповідні значення 
суттєвості для кожного випадку та відображає їх на 
«відрізку». Графічне зображення процесу вибору 
рівня суттєвості наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Графічне відображення суттєвості 

 

Базуючись на даних приклада рис. 1, аудитор має 
визначити рівень суттєвість дебіторської 
заборгованості у межі від 8 тис. грн. до 15,5 тис. грн., 
тобто суттєвою визнаватиметься дебіторська 
заборгованість за роботи. товари, послуги більша ніж 
8 тис. грн. 

Однак, якщо розраховані рівні суттєвості першого 
та другого випадків не збігаються на відрізку, 
рекомендується в якості граничного рівня суттєвості 

брати мінімальне значення отримане у ході 
розрахунків.  

Оскільки всі незаконні дії з ліквідними статтями 
повинні трактуватися як суттєві викривлення, 
аудитору необхідно переконатися в їх відсутності. 
При пошуку випадків шахрайства рекомендується 
основуватися на існуючих припущеннях, що 
наштовхують на думку про наявність таких (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Аудиторський аналіз якості інформації про дебіторську заборгованість 

Припущення Умови, що частково спростовують шахрайство Загрози 
Значне зростання доходу 
від реалізації в кінці 
звітного періоду і велике 
повернення товару на 
початку наступного 
звітного періоду. 

1. Відвантаження було здійснено в тому ж 
звітному періоді, що й реалізація. 
2. Відсутність договорів на відповідальне 
зберігання. 
3. Значний збут продукції за заниженими 
цінами для повної ліквідації залишків готової 
продукції на складі, з метою введення нового 
асортименту продукції в новому звітному 
періоді. 

Завищення доходів поточного 
періоду можуть призвести до 
завищення прибутку. Дане 
викривлення здійснюється з метою 
додання підприємству 
інвестиційної привабливості. 

Значне зростання витрат 
на збут не призвело до 
зростання об'ємів 
реалізації. 

1. Попит на товар менше його пропозиції. 
2. Існують проблеми зі збутом, неефективна 
маркетингова політика. 
3. Втрата іміджу компанії в попередніх 
періодах. 
4. Збільшення витрат на збут за рахунок 
зменшення витрат на контроль якості 
виробленої продукції. 

1. Фіктивні витрати на збут. 
2. Невідфактуровані 
відвантаження. 

Наявність операцій із 
зарубіжними 
контрагентами 
(в іноземній валюті, з 
«плаваючим» обмінним 
курсом) 

1. Дебіторська заборгованість переоцінювалась 
у кожному звітному періоді. 
2. Відображалась дооцінка/уцінка дебіторської 
заборгованості у звітності . 
3. Відображення цієї операції в «Звіті про 
фінансовий результат/ про сукупний дохід» 

Не відображення понесених 
доходів або витрат періоду може 
вплинути на зміну розміру 
прибутку та податкових 
відрахувань. 

Списання великих 
обсягів дебіторської 
заборгованості як 
безнадійної 

1. Підприємство-контрагент було ліквідовано. 
2. За цією заборгованістю минув строк позовної 
давності. 

1. Завищення витрат періоду, 
внаслідок списання дебіторської 
заборгованості на витрати з метою 
заниження прибутку і 
приховування податків. 
2. Нецільове використання 
резерву сумнівних боргів. 

Збереження на 
поточному рівні доходу 
від реалізації при 
зниженні обсягів 
закупівель сировини 

1. Підвищення якості та ціни товару і 
скорочення обсягів його випуску. 
2. Зниження платоспроможності що 
обумовлює неможливість закупівель сировини 
в колишніх обсягах. 
3. Збільшення показника оборотності 
запасів. 

1. Фіктивні продажі. 
2. Приховування зобов'язань 
за придбані запаси. 

Суттєве зменшення 
показника оборотності 
дебіторської 
заборгованості в 
порівнянні з минулими 
періодами 

1. Збільшення обсягів «простроченої» 
дебіторської заборгованості. 
2. Погана платоспроможність 
підприємств внаслідок «кризи». 

1. Невірне визнання 
продажів. 
2. Фіктивні продажі. 

Зниження показника 
оборотності безнадійної 
дебіторської 
заборгованості в 
порівнянні з минулими 
періодами 

1. Падіння обсягів продажів. 
2. Зростання безнадійної дебіторської 
заборгованості. 

Недонарахування резерву 
безнадійних боргів. 

 
Проте дані припущення забезпечують лише 

загальне початкове уявлення про можливу наявність 
істотних викривлень і, як правило, відносно таких 
якісних характеристик інформації, як повнота і 
точність.  

ВИСНОВКИ 
Дебіторська заборгованість входить до складу 

ліквідних активів підприємства та суттєво впливає на 

показники фінансового стану суб'єктів 
господарювання. Міжнародний досвід використання 
показників критерію суттєвості та їх можливість 
застосування в Україні щодо дебіторської 
заборгованості показує, що єдиний, узгоджений 
рівень суттєвості в Україні усуне його корисність, 
оскільки особи, зацікавлені у приховуванні 
шахрайства будуть володіти інформацією про суми 
статей, що не будуть піддаватися контролю (як 
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суттєві). Це дозволить їм приховувати викривлення 
шляхом диференціації загальної їх суми між різними 
статтями. Отже, всі незаконні дії з ліквідними 
статтями повинні трактуватися як суттєві 
викривлення, а аудитору необхідно переконатися в їх 
відсутності. При пошуку випадків шахрайства 
рекомендується основуватися на існуючих 
припущеннях, що наштовхують на думку про 
наявність таких. 
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ВСТУП 

Важливим напрямом вдосконалення і підвищення 
ефективності роботи контролюючих органів в сфері 
оподаткування є посилення зовнішнього контролю за 
їх діяльністю. Особливої актуальності набуває 
необхідність розробки системи контрольних заходів 
щодо перевірки правомірності рішень посадових осіб 
податкових органів та їх професійної компетентності, 
запобігання корупційним діям таких посадовців, 
цільового і ефективного використання податковими 
органами бюджетних коштів, спрямованих на їх 
утримання. Слід відмітити, що на сьогодні 
законодавством України чітко не прописано порядок 
зовнішнього контролю за належним виконанням 
податковими органами покладених на них функцій 
щодо реалізації податкової політики в державі та 
контролю за дотриманням платниками податків норм 
податкового законодавства, що породжує ризики 
втрат бюджету від протиправних дій та бездіяльності 
посадових осіб контролюючих органів. Організація 
ефективної системи «контролю контролера», 
усунення можливості скоєння посадовими особами 
контролюючих органів правопорушень та створення 
умов щодо оперативного їх виявлення є надзвичайно 
актуальним напрямом досліджень. 

Питання контролю за діяльністю податкових 
органів, ефективності їх діяльності та її оцінювання 
досить широко досліджується вітчизняними 

науковцями. Зокрема, такі дослідження знайшли 
відображення у працях В. Андрущенко, 
В. Вишневського, Ю. Іванова, А.Крисоватого, 
В. Мельника, В. Опаріна, Д. Серебрянського, 
А. Соколовської, А. Скрипник, І. Вакулич, В.Коротун 
та інших. Дана проблематика досить складна, а тому 
є предметом дискусій та всебічного аналізу науковців 
та практиків. Дискусія ведеться як щодо визначення 
оптимальної структури та підпорядкованості 
податкових органів, так і теоретичних засад побудови 
ефективної податкової системи, розробки 
безпосередньо практичних заходів, реалізація яких 
дозволить підвищити результативність діяльності 
податкових органів щодо адміністрування податків в 
Україні. 

Незважаючи на те, що проблемі підвищення 
ефективності роботи податкових органів присвячені 
численні публікації, ситуація, що склалася сьогодні 
свідчить про негативні тенденції в даному напрямі, 
вимагає поглибленого вивчення результатів діяльності 
податкових органів за минулі роки та оцінки сценаріїв 
щодо зміни ефективності адміністрування податків при 
застосуванні тих чи інших рекомендованих заходів. 
Крім того, залишається актуальним питання чіткого 
визначення структури, підпорядкування, прав та 
обов’язків контролюючих органів у сфері податкової та 
митної політки, а також визначення пріоритетів у їх 
безпосередній діяльності. 
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 
Метою даного дослідження є вивчення існуючої 

системи контролю за діяльністю податкових органів в 
Україні та розробка рекомендацій щодо її 
вдосконалення, в тому числі і за допомогою 
залучення до здійснення такого контролю 
незалежних аудиторів. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
В умовах динамічного розвитку податкової 

системи України і реформування діяльності 
податкових органів виникає необхідність розробки 
науково обґрунтованих підходів до організації 
податкового адміністрування та підвищення рівня 
його ефективності в контексті вирішення проблем 
стимулювання й регулювання соціально-
економічного розвитку держави, максимізації 
суспільного добробуту. В цілому рівень 
відповідальності апарату державного управління 
перед суспільством і громадянами значною мірою 
залежить від контролю в державному управлінні [6].  

Одним із напрямів підвищення ефективності 
діяльності податкових органів є розробка системи 
зовнішнього контролю за їх діяльністю, що далі будемо 
називати «контроль контролера».  

Виникнення необхідності посилення контролю за 
діяльністю податкових органів спричинено 
існуванням ряду негативних тенденцій, що з’явились 
в їх роботі останніми роками. Зокрема за 
статистичними даними в 2012 році відбулось падіння 
податкових надходжень за всіма видами податків, що 
набуває більш масштабного значення, якщо таке 
падіння розглядати з врахуванням інфляційних 
процесів в приведених цінах 2010 року. Це є 
загальною негативною тенденцією, яка очевидно 
спричинена дією цілого ряду чинників, зокрема 
поновленням економічної кризи, негативним 
фінансово-економічним станом вітчизняних 
підприємств, збитковістю їх діяльності. Але, наряду з 
цими факторами, не слід виключати і такий фактор, 
як неефективна робота контролюючих органів, в тому 
числі і в результаті суб’єктивних дій посадових осіб 
таких органів. Крім того, відбулось погіршення ряду 
показників результативності контрольно-перевіркової 
роботи податкових органів: зменшилась кількість 
перевірених підприємств, зменшилась кількість 
донарахованих податкових зобов’язань, штрафних 
санкцій за податковими правопорушеннями, а також 
погіршився показник середнього рівня розміру 
застосованих фінансових санкцій за результатами 
податкової перевірки. Крім того, протягом 2012 року 
збільшився розмір податкового боргу, що свідчить 
про ненадходження в бюджет цих коштів. В цілому, 
по ряду показників ефективність роботи податкових 
органів знизилась в 2012 році, і, очевидно, аналіз 
показників 2013 року, які на момент дослідження ще 
не опубліковані, покаже таку ж тенденцію. Тому 
виникає необхідність дослідження причин таких 
тенденцій в роботі податкових органів, в тому числі 
шляхом посилення контролю за їх діяльністю. 

«Контроль контролера» має проводитись 
відповідними державними органами, що згідно до 
своїх повноважень здійснюють фінансовий контроль: 

Державною фінансовою інспекцією, Рахунковою 
палатою, Державним казначейством, Міністерством 
фінансів, а також органами внутрішніх справ, 
правоохоронними органами та іншими органами. При 
цьому вищеназваним державним органам слід окремо 
виділити функції контролю та нагляду за діями 
податкових органів та реалізацією податкової 
політики держави. Наряду з відповідними 
державними органами, в системі таких контрольних 
заходів ефективною була б участь незалежних 
аудиторів, як кваліфікованих фахівців в сфері 
фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та 
господарського права. Вони можуть залучатися до 
перевірки на всіх етапах контролю та нагляду за 
діяльністю податкових органів на підставі цивільно-
правових договорів або як незалежні експерти – 
фізичні особи, або у складі аудиторської фірми, що 
укладає такий договір з контролюючим органом. 

Важливим при залученні аудиторів до системи 
«контролю контролера» є розуміння самої сутності 
аудиторської діяльності, здійснення якої передбачає, 
що в результаті аудиторської перевірки формується 
незалежна думка експерта щодо відповідності усіх 
документів підконтрольного суб’єкта вимогам 
законодавства, крім того аудитори можуть надавати 
консультаційні послуги, оцінювати стан фінансового-
господарської діяльності суб’єкта господарювання, 
проводити експертизи. Результатами таких заходів є 
ліквідація, усунення, мінімізація виявлених порушень 
чи недоліків, а отже формування ефективного 
учасника економічних відносин.  

Проблема здійснення контролю в органах 
виконавчої влади існує в усіх країнах, однак має різні 
шляхи вирішення. Для України важливим є 
запровадження сучасних підходів до реалізації 
контролю в державному управлінні. За таких умов 
актуальним виявляється необхідність дослідження 
досвіду здійснення контролю в державному 
управлінні в зарубіжних країнах. З метою вивчення і 
поширення позитивного досвіду в контрольній 
практиці зарубіжних країн у 1953 р. створено 
неурядову організацію – Міжнародну організацію 
вищих контрольних органів (ІНТОСАІ), до якої 
входять контрольні органи 130 держав світу. 
Відповідно до програми діяльності цієї організації 
провадяться семінари, конференції, обмін 
стажистами. У межах ІНТОСАІ функціонує 
Міжнародний центр розвитку контролю, основним 
завданням якого є підготовка і перепідготовка 
контролерів [5]. Відсутність в Україні чіткої системи 
контролю за діяльністю контролюючих органів, 
зокрема органів доходів і зборів, стала однією з 
причин неефективної їх діяльності та здійснення 
корупційних дій з боку їх посадових осіб. 

В Україні триває адміністративна реформа щодо 
реорганізації податкових органів. В грудні 2012 року 
згідно Указу Президента №756 було створено 
Міністерство доходів і зборів шляхом злиття 
Державної податкової служби і Державної митної 
служби України. Також новоствореному 
Міністерству було передано функції адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування [2]. Створення такого 
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Міністерства викликало негативну реакцію серед 
платників податків і виявилось невиправданим з 
точки зору якості та ефективності виконання ним 
своїх функцій як «центрального органу влади, що 
забезпечує формування єдиної державної податкової 
політики, державної митної політики, забезпечує 
формування та реалізацію державної політики з 
адміністрування єдиного внеску, забезпечує 
формування та реалізацію держаної політики з 
боротьби правопорушеннями при застосуванні, а 
також законодавства з єдиного внеску» [1].  

Кабінет Міністрів України прийняв рішення 
ліквідувати Міністерство доходів і зборів і відновити 
діяльність Державної податкової служби та 
Державної митної служби (постанова КМУ «Про 
реорганізацію Міністерства доходів і зборів» 1 
березня 2014 року).  У постанові визначено, що 
Державна податкова служба України є центральним 
органом виконавчої влади, який забезпечує 
реалізацію єдиної державної податкової політики, 
державної політики з адміністрування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – єдиного внеску), державної 
політики у сфері боротьби з правопорушеннями при 
застосуванні податкового законодавства, а також 
законодавства з питань сплати єдиного внеску. У 
свою чергу, Державна митна служба України є 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
державної митної справи. Обидві ці служби 
спрямовуються і координуються Кабінетом Міністрів 
через Міністра фінансів. На момент здійснення 
даного дослідження ця постанова на оприлюднена, а 
уряд звернувся до ряду професійних організацій, в 
тому числі і до Спілки аудиторів України, щодо 
висловлення ними думки відносно визначення 
оптимальної майбутньої структури податкових і 
митних органів та їх підпорядкування. 

На сьогодні дискусійним є питання відносно 
доцільності адміністрування податковими органами 
єдиного внеску. З жовтня 2013 року після тривалого 
підготовчого періоду органи Міндоходів почали 
приймати у роботодавців звітність про єдиний 
внесок. При цьому процедура виглядає так, що 
Пенсійний фонд України продовжує формувати та 
вести Реєстр застрахованих осіб, тому, отримуючи 
звітність з єдиного внеску органи Міндходів 
пересилають її для реєстрації в Реєстрі до органів 
Пенсійного фонду, а органи Пенсійного фонду 
надають інформацію про факт реєстрації, яка далі 
органами Міндоходів пересилається платникам. 
Виходячи з цього, Міндоходів виконує лише роль 
надбудови і контролера в даному процесі, об’єктивно 
не виконуючи в повній мірі всіх функцій 
адміністрування єдиного внеску.  

Останнім часом збільшилась кількість 
протиправних та корупційних дій працівників 
податкових органів при проведенні податкових 
перевірок та оформленні їх результатів, при 
застосуванні фінансових санкцій при виявленні 
податкових правопорушень, що дуже негативно 
впливає на обсяги податкових надходжень і завдає 
відчутних втрат бюджетам всіх рівнів при 

формуванні їх доходної частини. Про таку тенденцію 
свідчить судова практика і статистика здійснених 
перевірок. Так для порівняння, в середньому по 
Україні в рік проводиться близько 40 000 податкових 
перевірок, що охоплює до 50 % числа зареєстрованих 
платників податків – юридичних осіб. При цьому 
протягом 2006-2012  років змінилися тенденції щодо 
результативності таких перевірок:якщо в 2006-2011 
роках у понад 90 % випадках у перевіреного 
підприємства було виявлено порушення податкового 
законодавства, то в 2012 році ця цифра склала 68 %, 
що на фоні відсутності в 2012 році кардинальних 
позитивних змін в податковому законодавстві та 
зрушень в фінансово-економічному стані 
підприємств, може свідчити про наявність 
корупційних дій перевіряючих, коли результати 
перевірок втілені в вигляді їх особистих доходів, а не 
бюджетних надходжень. В таку ж тенденцію свідчить 
і динаміка суми донарахувань за результатами 
перевірок: для порівняння в 2009 році ця сума склала 
14 911 млн. грн., а в 2012 році – 6983 млн. грн. Це 
явище частково може бути пояснено незадовільним 
економічним становищем та падінням обсягів 
оборотів багатьох платників податків, але очевидно 
це не є єдиною причиною. При цьому слід відмітити, 
що податкові надходження є основним джерелом 
наповнення Зведеного бюджету України, і контроль 
за повнотою і своєчасністю їх надходження є 
першочерговою задачею при здійсненні державної 
фіскальної політики.  

Крім того, досить значна кількість скарг подається 
до судів всіх рівнів платниками податків щодо 
протиправних дій та бездіяльності податкових 
органів і їх посадових осіб при здійсненні податкових 
перевірок, має місце негативна статистика щодо 
збільшення кількості випадків адміністративного 
оскарження рішень податкових органів до 
вищестоящого органу. В деякій мірі такі тенденції 
свідчать про недосконалість податкового 
законодавства, недостатній рівень компетентності 
податкових перевіряючих, але при цьому не 
виключена імовірність навмисних протиправних дій 
проти платників податків. 

На сьогодні ведеться робота щодо перевірки 
роботи Міністерства доходів і зборів України та 
інших контролюючих органів на предмет законності 
дій їх посадових осіб, встановлення фактів корупції, 
та виявлення і повернення активів, що належать 
державі, які були незаконно вилучені. Щодо 
допомоги в такій роботі до спільноти аудиторів 
звернулися Прем’єр-міністр України та голова 
комітету Верховної ради України з питань 
підприємництва, регуляторної та антимонопольної 
політики. У відповідь на таке звернення ряд 
аудиторських фірм виявили готовність на безоплатній 
основі прийняти безпосередню участь у роботі 
контролюючих органів при проведенні аудиту 
державних структур. Таким чином, аудитори 
відіграватимуть важливу роль у відновленні 
економіки України, поверненні незаконно вилучених 
державних коштів, стабілізації стану фінансово-
кредитної системи.  

Така участь незалежних аудиторів частково 
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передбачена діючим законодавством. Наприклад, 
Рахункова палата України, згідно ст.7 Закону України 
«Про Рахункову палату» №315/96-ВР від 11.07.96 р. 
має повноваження «залучати до проведення 
перевірок, ревізій та обслідувань на договірних 
засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-
експертів з інших установ і організацій» [3]. Але на 
практиці даний контролюючий орган таким 
повноваженням не користується. Крім того, аудитори 
імплементовані з систему передбачених 
законодавством заходів з запобігання корупції та 
боротьби з легалізацією доходів, одержаних 
злочинним шляхом згідно Закону України від 
28.11.2002 № 249-IV«Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню)доходів, одержаних 
злочинним шляхом,або фінансуванню тероризму» (зі 
змінами та доповненнями) [7]. Даним законом 
визначено перелік суб’єктів системи фінансового 
моніторингу, до якого включені в тому числі і 
аудитори. Питання дій аудитора, процедур та 
оцінювання ризиків легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом при наданні 
аудиторських послуг висвітлені докладно в роботі [8]. 

Заслуговує на увагу те, що вітчизняні аудитори 
вже мають досить успішну практику проведення 
досліджень та перевірок на замовлення міжнародних 
організацій, та кшталт Міжнародного валютного 
фонду, Європейського банку реконструкції та 
розвитку; ряду великих вітчизняних банків, в тому 
числі і виконання ініціативних аудитів на замовлення 
іноземних інвесторів; державних органів: – зокрема 
Фонду держмайна при приватизації об’єктів 
державної власності; державних адміністрацій – для 
оцінки інвестиційних проектів; відома аудиторська 
фірма PricewaterhouseCoopers виконувала ряд 
досліджень на замовлення Державної податкової 
служби. Міністерством юстиції виявлена ініціатива 
щодо залучення спеціалізованих організацій та 
спеціалістів, зокрема аудиторів, при порушенні 
проваджень у справах про банкрутство державних 
підприємств, а також підприємств, у статутному 
капіталі яких частка державної власності перевищує 
п‘ятдесят відсотків.  

Враховуючи незаперечний досвід аудиторів в 
сфері аудиту як підприємницьких структур, так і 
державних органів та установ, вважаємо в 
подальшому доцільним залучення їх як незалежних 
фахівців на постійній основі відповідними 
контролюючими органами (Рахунковою палатою, 
Державною фінансовою інспекцією, Державним 
казначейством і т.д.) при здійсненні роботи щодо 
контролю за діяльністю податкових органів. 

Оскільки аудиторська діяльність, згідно Закону 
України «Про аудиторську діяльність» є 
підприємницькою діяльністю [4], то на постійній 
основі послуги аудиторів мають оплачуватись в 
рамках укладених з ними цивільно-правових 
договорів про надання аудиторських послуг. В 
даному напрямі Аудиторською палатою мають бути 
розроблені нормативні документи щодо 
ціноутворення відносно виконання такого роду 
завдань та вимоги до контролю якості щодо 
незалежності та дотримання етичних принципів при 

їх виконанні. 
В даному аспекті слід враховувати ст. 20 Закону 

про аудиторську діяльність, в якій йдеться про 
заборону проведення аудиту, якщо розмір винагороди 
за надання аудиторських послуг не враховує 
необхідного для якісного виконання таких послуг 
часу, належних навичок, знань, професійної 
кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора [4]. 
Враховуючи це, а також гостру недостачу бюджетних 
коштів для фінансування державних потреб, може 
виникнути проблема з можливістю оплачувати за 
рахунок держави в на достатньому рівні послуг 
незалежних аудиторів. Ця проблема, у випадку 
залучення аудиторів до роботи державних 
контролюючих органів в рамках програми «контролю 
контролера», має бути прокоментована та роз’яснена 
Аудиторською палатою України. 

ВИСНОВКИ 
В роботі проведено аналіз ефективності роботи 

податкових органів за 2011 – 2012 роки, що показав 
негативні тенденції щодо загального розміру 
податкових надходжень, ефективності контрольно-
перевіркової роботи та управління податковим 
боргом. Дані негативні тенденції обчевидно є 
наслідком негативної дії на фінансовий стан 
платників податків кризових явищ в економіці 
України. Але при цьому не слід виключати те, що 
частково дані тенденції можуть бути спричинені 
неефективною роботою контролюючих органів в 
цілому і їх посадових осіб зокрема. Тому, вважаємо за 
доцільне вивчати систему зовнішнього контролю за 
роботою податкових органів.  

Дослідження показало, що в Україні практично 
відсутня чітко визначена та законодавчо передбачена 
система контролю за діяльністю податкових органів. 
Потребує удосконалення система зовнішнього 
контролю держави щодо діяльності податкових 
органів при реалізації державної податкової політики 
та здійснення контролю за дотриманням платниками 
податків норм податкового законодавства. Доцільним 
є уточнення на законодавчому рівні повноважень 
відповідних державних контролюючих органів щодо 
реалізації таких контрольних заходів та розробки 
методик здійснення такого контролю.  

Заслуговує на увагу роль незалежних аудиторів 
при здійсненні «контролю контролера». Маючи 
досвід щодо перевірок підприємств, установ та 
організацій всіх форм власності, аудитори можуть 
суттєво підвищити ефективність такого контролю, 
будучи залученими відповідними державними 
органами в якості незалежних фахівців в області 
фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та 
господарського права. При цьому, оскільки 
аудиторська діяльність відноситься до 
підприємницької діяльності, виконання аудиторами 
завдань в рамках «контролю контролера» має бути на 
платній основі. Аудиторська палата, як орган що 
здійснює організацію та контроль за аудиторською 
діяльністю в Україні, має встановити політику щодо 
ціноутворення та контролю якості при наданні 
аудиторами таких послуг.  
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