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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ

REGULATORY FRAMEWORK OF ENTERPRISES  
IN ACCOUNTING IN UKRAINE

Анотація. У статті досліджено нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку 
в Україні. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифіка-
ції та формалізації питання нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств у  сфері бухгалтерського обліку 
в Україні. Здійснено характеристику основних національних нормативно-правових документів у сфері бухгалтерського облі-
ку в Україні. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності підприємствами, що ведуть бух-
галтерський облік за національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні. Результат дослідження має теоретичну 
і практичну цінність при розробці нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку в Україні. Запропоновано для 
обговорення доцільність розробки Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Інтегрована звітність».

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, бухгалтерський облік, діяльність, підприємства.

Аннотация. В статье исследованы нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятий в сфере бухгал-
терского учета в Украине. Методы анализа и синтеза использованы для структурирования предметной области ис-
следования на основе идентификации и  формализации вопроса нормативно-правового обеспечения деятельности 
предприятий в  сфере бухгалтерского учета в  Украине. Осуществлено характеристику основных национальных нор-
мативно-правовых документов в сфере бухгалтерского учета в Украине. Полученный результат будет полезным для 
применения в практической деятельности предприятиями, которые ведут бухгалтерский учет по национальным стан-
дартам бухгалтерского учета в Украине. Результат исследования имеет теоретическую и практическую ценность при 
разработке нормативно-правовых документов по бухгалтерскому учету в Украине. Предложено для обсуждения целе-
сообразность разработки Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета «Интегрированная отчетность».

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, бухгалтерский учет, деятельность, предприятия.

Summary. The article analyzes the normative and legal support of the activity of enterprises in the sphere of accounting 
in Ukraine. Methods of analysis and synthesis used to structure the subject area of research on the basis of identification and 
formalization of the issue of normative and legal support for the activities of enterprises in the field of accounting in Ukraine. 
A description of the main national legal and regulatory documents in the field of accounting in Ukraine has been described. 
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// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 4 (4), 2017

The obtained result will be useful for practical application by enterprises that keep accounting records in accordance with na-
tional accounting standards in Ukraine. The research result has a theoretical and practical value when developing regulatory 
legal documents on accounting in Ukraine. It is suggested to discuss the expediency of developing the National Standard of 
Accounting “Integrated Reporting”.

Key words: regulatory support, accounting, activities, enterprise.

Постановка проблеми. На сьогодні, норматив‑
но‑правове забезпечення діяльності підприємств 

у сфері бухгалтерського обліку направлено на запо‑
зичення міжнародної облікової практики, яка врахо‑
вується при вдосконаленні та розробці вітчизняних 
нормативно‑правових документів з питань бухгалтер‑
ського обліку та складання звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід‑
женням нормативно‑правового забезпечення діяль‑
ності підприємств у сфері бухгалтерського обліку 
в Україні займаються багато вчених‑економістів 
(див. [1–10]). Не зменшуючи вагомості наукових ре‑

зультатів провідних учених, зауважимо, що питання, 
пов’язані з характеристикою нормативно‑правового 
забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгал‑
терського обліку, в їх дослідженнях опрацьовані недо‑
статньо.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є характеристика норматив‑
но‑правового забезпечення діяльності підприємств 
у сфері бухгалтерського обліку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Структура норма‑
тивно‑правового забезпечення бухгалтерського облі‑
ку в Україні наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Структура нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні  

(Складено на основі [10, с. 13])

Перший рівень
Закони України з питань бухгалтерського обліку і господарської діяльності (Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші закони)

Другий рівень Накази МФУ, ДФС, ДКСУ

Третій рівень
Роз’яснення, інструкції, методичні рекомендації з організації й методики ведення бухгалтерського 
обліку і складання звітності

Четвертий рівень
Накази (розпорядження) підприємства (організації), в тому числі про облікову і податкову політи‑
ку, положення про порядок організації ведення бухгалтерського обліку й складання звітності, тощо

На основі структури нормативно‑правового забезпечення бухгалтерського обліку (табл. 1) надано характе‑
ристику нормативно‑правового забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку, що наве‑
дено в табл. 2.

Таблиця 2
Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку в Україні

№ з/п
Нормативно-правовий  

документ
Характеристика

1
Господарський кодекс України 

від 16.01.2003 р. № 436‑IV

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів 
господарювання у таких сферах:
збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами госпо‑
дарських відносин — за станом і достовірністю бухгалтерського обліку 
та звітності (п. 19.3 ст. 19).
Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог ст. 19 
ГКУ та інших нормативно‑правових актів (п. 71.1 ст. 71).
Достовірність та повнота річного балансу і звітності господарського то‑
вариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудито‑
ром (аудиторською організацією).
Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) господарського 
товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі, може підлягати обов’язковій перевірці незалежним 
ауди тором. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення гос‑
подарських товариств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій 
перевірці незалежним аудитором, визначаються Кабінетом Міністрів України 
залежно від балансової вартості активів господарських товариств (ст. 90).
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Суб’єкти господарювання зобов’язані на основі даних бухгалтерського об‑
ліку складати фінансову звітність за формами, передбаченими законо‑
давством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, надавати фінансову 
звітність відповідно до вимог закону та їх установчих документів (п. 145.6 
ст. 145).

2
Податковий кодекс України від 

02.12.2010 р. № 2755‑VI

Платник податків зобов’язаний: подавати на належним чином оформлену 
письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодав‑
ством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних 
із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні 
документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші до‑
кументи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій 
вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік документів, які пови‑
нен надати платник податків, та підстави для їх надання (пп. 16.1.5 п. 16.1 
ст. 16).

3
Закон України «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008 р. 
№ 514‑VI

За підсумками перевірки фінансово‑господарської діяльності акціонерного 
товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) го‑
тує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовір-
ності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період (п. 74.2 
ст. 74).
Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає 
обов’язковій перевірці незалежним аудитором (п. 75.1 ст. 75).
Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на го‑
лову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера —  щодо доку‑
ментів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (п. 77.2 ст. 77).

4
Закон України «Про аудитор‑

ську діяльність» від 22.04.1993 р. 
№ 3125‑ХІІ

Проведення аудиту є обов’язковим для підтвердження достовірності та 
повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звіт‑
ності публічних акціонерних товариств, підприємств — емітентів облігацій, 
професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших 
суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства Укра‑
їни підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, 
що повністю утримуються за рахунок державного бюджету (ст. 8).
Фінансова звітність суб’єкта господарювання, яка відповідно до закону під‑
лягає обов’язковій аудиторській перевірці, повинна бути перевірена аудито‑
ром і оприлюднена відповідно до вимог законів України (ст. 9).

5

Закон України «Про бухгалтер‑
ський облік та фінансову звіт‑

ність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996‑XIV

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні.

6
Закон України «Про господар‑
ські товариства» від 19.09.1991 

№ 1576‑ХІІ

Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні 
бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов’язкова аудитор‑
ська перевірка річної фінансової звітності товариств з річним господарським 
оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться 
один раз на три роки (ст. 18).

7

Порядок подання фінансової 
звітності (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 419  
від 28.02.2000 р.)

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать 
підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) 
відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством —  ін‑
шим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються 
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 
міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.
Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом 
з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фі‑
нансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку (п. 2).
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день 
фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою —  дата 
одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, 
що обслуговує адресата (п. 4).
Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подаєть‑
ся підприємствами органам, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним  
кварталом, а річна —  не пізніше 28 лютого наступного за звітним року (п. 5).
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8

Перелік видів діяльності, щодо 
яких складається зведена фінан‑
сова звітність (Наказ Міністер‑

ства фінансів України № 37  
від 24.02.2000 р.)

Встановлює перелік видів діяльності щодо яких складається зведена фінан‑
сова звітність.

9

Національне положення (стан‑
дарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової 
звітності» (Наказ Міністерства 

фінансів України № 73  
від 07.02.2013 р.)

Визначаються мета, склад, форми і принципи підготовки фінансової звітності 
та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

10

Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 2 «Консолі‑
дована фінансова звітність» (Наказ 
Міністерства фінансів України від 

27.06.2013 р. № 628)

Визначається порядок складання консолідованої фінансової звітності та за‑
гальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фі‑
нансової звітності.

11

Положення (стандарт) бухгал‑
терського обліку 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових 
звітах» (Наказ Міністерства 

фінансів України від 28.05.1999 р. 
№ 137)

Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших 
змін у фінансовій звітності.

12

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 7 «Основні засо‑
би» (Наказ Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 р. № 92)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені 
капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі —  основні засоби), 
а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

13

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 8 «Нематеріаль‑
ні активи» (Наказ Міністерства 

фінансів України від 18.10.1999 р. 
№ 242)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематері‑
альні активи (далі —  нематеріальні активи) та розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності.

14

Положення (стандарту) бух‑
галтерського обліку 9 «Запаси» 
(Наказ Міністерства фінансів 

України від 20.10.1999 р. № 246)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

15

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» (Наказ Мініс‑
терства фінансів України від 

08.10.1999 р. № 237)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності.

16

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 11 «Зобов’язан‑
ня» (Наказ Міністерства фінансів 

України від 31.01.2000 р. № 20)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності.

17

Положення (стандарту) бухгалтер‑
ського обліку 12 «Фінансові інвес‑

тиції» (Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.04.2000 р. № 91)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття 
у фінансовій звітності.

18

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 13 «Фінансові 
інструменти» (Наказ Міністер‑

ства фінансів України  
від 30.11.2001 р. № 559)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.

19

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 14 «Оренда» 
(Наказ Міністерства фінансів 

України від 28.07.2000 р. № 181)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності.

20

Положення (стандарту) бух‑
галтерського обліку 15 «Дохід» 
(Наказ Міністерства фінансів 

України від 29.11.1999 р. № 290)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.
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21

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 16 «Витрати» 
(Наказ Міністерства фінансів 

України від 31.12.1999 р. № 318)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

22

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 17 «Податок на 
прибуток» (Наказ Міністерства 

фінансів України від 28.12.2000 р. 
№ 353)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її 
розкриття у фінансовій звітності.

23

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 18 «Будівельні 
контракти» (Наказ Міністерства 

фінансів України від 28.04.2001 р. 
№ 205)

Визначає методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерському 
обліку інформації про доходи та витрати, пов’язані з виконанням будівельних 
контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.

24

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств» (Наказ Мініс‑
терства фінансів України від 

07.07.1999 р. № 163)

Визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підпри‑
ємств та/або об’єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбан‑
ні, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх 
діяльності.

25

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 20 «Консолідо‑
вана фінансова звітність» (Наказ 
Міністерства фінансів України 

від 30.07.1999 р. № 176)

Визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні 
вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової 
звітності.

26

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 21 «Вплив змін 
валютних курсів» (Наказ Мініс‑
терства фінансів України № 193)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей 
фінансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій 
одиниці України.

27

Положення (стандарту) бух‑
галтерського обліку 22 «Вплив 
інфляції» (Наказ Міністерства 

фінансів України № 147  
від 28.02.2002 р.)

Визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на 
вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у приміт‑
ках до фінансової звітності.

28

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 23 «Розкриття 

інформації щодо пов’язаних 
сторін» (Наказ Міністерства 
фінансів України № 303 від 

18.06.2001 р.)

Визначає методологічні засади формування інформації про операції пов’яза‑
них сторін та її розкриття у фінансовій звітності.

29

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 24 «Прибуток 
на акцію» (Наказ Міністерства 

фінансів України № 344 від 
16.07.2001 р.)

Визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток 
на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності.

30

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 25 «Фінансовий 
звіт суб’єкта малого підприємни‑
цтва» (Наказ Міністерства фінан‑
сів України від 25.02.2000 р. № 39)

Установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємни‑
цтва в складі Балансу (форма N1‑м) і Звіту про фінансові результати (форма 
N2‑м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного 
фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма 
N1‑мс) і Звіту про фінансові результати (форма N2‑мс) та порядок заповнен‑
ня його статей.

31

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 26 «Виплати 
працівникам» (Наказ Мініс‑
терства фінансів України від 

28.10.2003 р. № 601)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані пра‑
цівниками, та її розкриття у фінансовій звітності.

32

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, 
та припинена діяльність» (Наказ 
Міністерства фінансів України 

від 07.11.2003 р. № 617)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про необоротні активи, утримувані для продажу, та групу активів, що 
належить до вибуття в результаті операції продажу, а також припинену діяль‑
ність та розкриття такої інформації у фінансовій звітності.
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33

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 28 «Зменшення 
корисності активів» (Наказ Мі‑
ністерства фінансів України від 

24.01.2005 р. № 817)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітно‑
сті.

34

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 29 «Фінансова 
звітність за сегментами» (Наказ 
Міністерства фінансів України 

від 19.05.2005 р. № 412)

Визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, 
фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів та її розкриття 
у фінансовій звітності.

35

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 30 «Біологічні 

активи» (Наказ Міністерства 
фінансів України від 18.11.2005 р. 

№ 790)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетво‑
рень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та роз‑
криття інформації про них у фінансовій звітності.

36

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 31 «Фінансові 
витрати» (Наказ Міністерства 

фінансів України від 28.04.2006 р. 
№ 415)

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор‑
мації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності.

37

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 32 «Інвестиційна 

нерухомість» (Наказ Мініс‑
терства фінансів України від 

02.07.2007 р. № 779)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності.

38

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 33 «Витрати 
на розвідку запасів корисних 

копалин» (Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2008 р. 

№ 1090)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості запасів корисних 
копалин та її розкриття у фінансовій звітності.

39

Положення (стандарту) бухгал‑
терського обліку 34 «Платіж на 
основі акцій» (Наказ Міністер‑

ства фінансів України від 30.
12.2008 р. № 1577)

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор‑
мації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з викорис‑
танням інструментів власного капіталу та/або коштів (інших активів), а та‑
кож її розкриття у фінансовій звітності.

40

Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгал‑
терському обліку (Наказ Мі‑

ністерства фінансів України від 
24.05.1995 р. № 88)

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерсько‑
му обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, 
бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахун‑
ковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі —  
підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується 
за рахунок коштів бюджету (надалі —  установи).

41

План рахунків бухгалтерсько‑
го обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських опе‑
рацій підприємств і організацій 
(Наказ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 р. 
№ 291)

План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, орга‑
нізаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) 
незалежно від форм власності, організаційно‑правових форм і видів діяльно‑
сті, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособле‑
них підрозділів юридичних осіб (далі —  підприємства).

42

Інструкція про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’я‑

зань і господарських операцій 
підприємств і організацій (Наказ 
Міністерства фінансів України 
від 30 листопада 1999 р. № 291)

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку 
для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух 
активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово‑господарської діяльності 
підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, бюджетних 
установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову 
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від 
форм власності, організаційно‑правових форм і видів діяльності, а також ви‑
ділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів 
юридичних осіб (далі —  підприємства).
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43

Примітки до річної фінансової 
звітності (Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.11.2000 р. 
№ 302)

Розкривається інформація щодо:
 – кожної групи нематеріальних активів і основних засобів;
 – виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах;
 – кожної групи капітальних і фінансових інвестицій;
 – грошових коштів;
 – забезпечень;
 – методи оцінки і Балансової вартості запасів;
 – переліку суми дебіторської заборгованості, а також методу визначення ве‑
личини резерву сумнівних боргів;

 – нестач і втрат від псування цінностей; складу і суми витрат.

44

Методичні рекомендації щодо за‑
повнення форм фінансової звітно‑
сті (Наказ Міністерства фінансів 
України від 28.03.2013 р. № 433)

Розглядається питання розкриття інформації за статтями балансу (звіту про 
фінансовий стан) (далі —  баланс), звіту про фінансові результати (звіту про 
сукупний дохід) (далі —  звіт про фінансові результати), звіту про рух грошо‑
вих коштів, звіту про власний капітал.

45

Методичні рекомендації з пере‑
вірки порівнянності показників 
фінансової звітності (Наказ Мі‑
ністерства фінансів України від 

11.04.2013 р. № 476)

Розглядається питання з перевірки порівнянності показників фінансової 
звітності.

46

Положення «Про інвентаризацію 
активів і зобов’язань» (Наказ 

Міністерства фінансів України 
від 02.09.2014 р. № 879)

Визначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформ‑
лення її результатів для відображення у фінансовій звітності.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. В процесі прове‑
деного дослідження надано характеристику основним 
вітчизняним нормативно‑правовим документам, які 
регулюють організацію бухгалтерського обліку на під‑
приємствах різних галузей економіки.

В подальших наукових дослідженнях в даному на‑
прямі пропонується винести на обговорення доціль‑
ність розробки Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку «Інтегрована звітність» або 
затвердити у якості національного стандарту Міжна‑
родний стандарт інтегрованої звітності [11].
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РОБОЧИХ АКТИВІВ  
ПІДПРИЄМСТВ ФІЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ

FEATURES OF ACCOUNTING SPECIALIZED WORKING ASSETS  
ENTERPRISES ATHLETIC IMPROVING DIRECTION

Анотація. Стаття присвячена дослідженню специфіки теоретичних питань особливості обліку спеціалізованих робо-
чих активів підприємств фізкультурно-оздоровчого напрямку. Показано, що відсутність чіткого обліку негативно впли-
ває на прибутковість підприємств і аналітику. Запропонована методика обліку спеціалізованих необоротних активів 
підприємств фізкультурно-оздоровчого бізнесу підвищує ступінь аналітичності інформаційних потоків, визначає мате-
ріально відповідальних осіб за достовірність її формування та дозволяє здійснювати оперативний контроль за ефектив-
ністю їх використання.

Визначено вимоги до обліку спеціалізованних робочих активів, а саме створення додаткових розділів в плану ра-
хунків. Запропоновано нову модель обліку, яка дозволяє більш чітко аналізувати витрати і собівартість фізкультурно- 
оздоровчих послуг.

Обґрунтовано необхідність зміни підходу в обліку спеціалізованних активів. Враховуючи зріст попиту на данні послу-
ги і рівень конкуренції.

Показано, удосконалення системи обліку спеціалізованих основних засобів полягає у відкритті аналітичних рахунків 
за центрами відповідальності.

Визначено що важливим аспектом ефективного управління спеціалізованими робочими активами підприємств фіз-
культурно-оздоровчого бізнесу є побудова раціональної системи управлінської звітності для менеджменту середньої та 
нижчої ланок управління.

Показано, що на підприємствах фізкультурно-оздоровчого бізнесу є необхідним впровадження системи управлін-
ської звітності матеріально відповідальних осіб на рівні структурних підрозділів з метою акумулювання інформації про 
наявні залишки досліджуваних активів. Інформація у звіті формується на підставі первинних документів, що підтвер-
джують надходження, внутрішнє переміщення, списання та інше вибуття активів за відповідним центром відповідаль-
ності.

Обґрунтовано доцільність групування інформації про рух спеціалізованих робочих активів підприємств фізкультур-
но-оздоровчого бізнесу пропонуємо формувати у  Відомості обліку руху необоротних/оборотних спеціалізованих ро-
бочих активів у розрізі структурних підрозділів на підставі яких бухгалтерія формуватиме зведену відомість. Це дасть 
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можливість для системи управління отримувати достовірну інформацію про наявні активи та ефективність їх викори-
стання у виробничому процесі.

Ключові слова: облік, робочі активи, фізкультурно-оздоровчий напрямок.

Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики теоретических вопросов особенности учета специализи-
рованных рабочих активов предприятий физкультурно-оздоровительного направления. Показано, что отсутствие чет-
кого учета негативно влияет на прибыльность предприятий и аналитику. Предложенная методика учета специализи-
рованных необоротных активов предприятий физкультурно-оздоровительного бизнеса повышает степень аналитики 
информационных потоков, определяет материально ответственных лиц за достоверность ее формирования и позволяет 
осуществлять оперативный контроль за эффективностью их использования.

Определены требования к учету специализированных рабочих активов, а именно создание дополнительных разде-
лов в план счетов. Предложена новая модель учета, которая позволяет более четко анализировать расходы и себестои-
мость физкультурно-оздоровительных услуг.

Обоснована необходимость изменения подхода в учете специализированного активов. Учитывая рост спроса на 
данные услугам и уровень конкуренции.

Показано, совершенствование системы учета специализированных основных средств заключается в открытии ана-
литических счетов по центрам ответственности.

Определено, что важным аспектом эффективного управления специализированными рабочими активами предпри-
ятий физкультурно-оздоровительного бизнеса является построение рациональной системы управленческой отчетности 
для менеджмента среднего и низшего звеньев управления.

Показано, что на предприятиях физкультурно-оздоровительного бизнеса необходимо внедрение системы управлен-
ческой отчетности материально ответственных лиц на уровне структурных подразделений с целью аккумулирования 
информации об имеющихся остатках исследуемых активов. Информация в отчете формируется на основании первич-
ных документов, подтверждающих поступление, внутреннее перемещение, списание и прочее выбытие активов по со-
ответствующим центром ответственности.

Обоснована целесообразность группировки информации о движении специализированных рабочих активов пред-
приятий физкультурно-оздоровительного бизнеса предлагаем формировать в  Ведомости учета движения необорот-
ных/оборотных специализированных рабочих активов в разрезе структурных подразделений на основании которых 
бухгалтерия формировать сводную ведомость. Это даст возможность для системы управления получать достоверную 
информацию об имеющихся активах и эффективность их использования в производственном процессе.

Ключевые слова: учет, рабочие активы, физкультурно-оздоровительное направление.

Summary. The article investigates the specific features of accounting theoretical issues of specialized companies working 
assets athletic recreation area. It is shown that the lack of a clear account of a negative impact on profitability and analytics. 
The technique specialized accounting of fixed assets of enterprises fizkulutno ozdorovchho business analyticity increases the 
information flow determines materially responsible persons for the accuracy of its formation and enables efficient operational 
control of their use.

The requirements to account spetsilizovannyh working assets, namely stovernnya dodakovyh sections in the chart of ac-
counts. A new model of accounting, which allows more precise analzuvaty costs and the cost of physical health services.

The necessity of change in accounting approach this specialist asset. Given the growth in demand for data services and 
competition.

Shown, improving specialized accounting of fixed assets is to open analytical accounts of the centers of responsibility.
Determined that an important aspect of effective management of specialized enterprises operating assets athletic —  health 

business is to build efficient management reporting system for management of middle and lower levels of management.
It is shown that the enterprises athletic —  health business are essential implementation of management reporting materially 

responsible persons at the structural units to accumulate information on available assets remains studied. Information in the 
report is formed on the basis of primary documents confirming receipt, internal displacement, cancellation and other disposals 
of assets at the respective centers of responsibility.

Expediency grouping of traffic specialized companies working assets athletic —  wellness businesses provide information to 
form a movement records irreversible / reversible specialized operating assets in the context of structural units on which form 
the consolidated accounting statement. This will enable management to obtain reliable information on available assets and the 
effectiveness of their use in the production process.

Keywords: accounting, operating assets, physical fitness area.
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Постановка проблеми. Сучасна система бух‑
галтерського обліку повинна активно сприяти 

успішному забезпеченню реального використання 
ринкових інструментів і ґрунтуватися на ефективній 
системі управління витратами; єдиному підходові до 
вирішення обліково‑економічних завдань незалежно 
від рівня управління.

В сучасних умовах господарювання, коли ринок 
фізкультурно‑оздоровчого бізнесу характеризується 
високим рівнем конкурентоспроможності, важливим 
аспектом досягненням конкурентної переваги суб’єк‑
та господарювання є забезпечення відповідними за‑
собами праці, що дають змогу якісно надавати фітнес 
послуги. До таких спеціалізованих матеріальних акти‑
вів слід відносити посуд, рушники, білизну, виробни‑
чий (фітнес) інвентар, формений одяг, спецодяг тощо. 
Наявність вищезазначених робочих активів вимагає 
від системи управління підприємств фізкультурно 
оздоровчого бізнесу ефективно налагодженої системи 
обліку з метою формування достовірної інформації 
для прийняття управлінських рішень.

На досліджуваних підприємствах склад таких ак‑
тивів характеризується значною номенклатурою, що 
підвищує інтенсивність ведення обліку за цими пред‑
метами. Складністю в обліку є те, що вони можуть ві‑
дображатися як малоцінні та швидкозношувані пред‑
мети, інші необоротні матеріальні активи й основні 
засоби. Це насамперед залежить від терміну викори‑
стання, первісної вартості та межі суттєвості.

Стан вивчення проблеми. Питанням обліку акти‑
вів приділяється значна увага. Досліджуються про‑
блеми класифікації обліку активів, розробляються 
нові підходи до їх розподілу. Достатньо глибоко оп‑
рацьовуються недоліки групування зазначених акти‑
вів у законодавчо‑нормативній базі, недосконалість 
методики обліку та включення їх до собівартості. 
Активність спостерігається і у напрямі удосконален‑
ня управління обліку активів в загальній системі ме‑
неджменту підприємства.

Проте, зазначені питання розглядаються більш за‑
гально, не концентруючи уваги на особливостях облі‑
ку активів на підприємствах сфери фізкультурно оз‑
доровчого напрямку.

Відсутність предметних методологічних рекомен‑
дацій з цієї проблеми призводить до: проблематичності 
обліку спеціалізованих робочих активів на підприєм‑
ствах фізкультурно оздоровчого напрямку, нечіткого 
розмежування різного роду обліку, недоцільного ви‑
бору бази розподілу, необґрунтованої методики роз‑
поділу, і як результат —  обмеженості облікової інфор‑
мації, необхідної для управлінням підприємства.

Недостатнє висвітлення проблем організації об‑
ліку спеціалізованих робочих активів, дискусійний 

характер та потреба в удосконаленні методики обліку 
спеціалізованих робочих активів на підприємствах 
фізкультурно‑оздоровчого напрямку визначили акту‑
альність цієї статті.

Метою даного дослідження є обґрунтування тео‑
ретичних положень та розробка практичних рекомен‑
дацій з методики і організації обліку спеціалізованих 
робочих активів підприємств фізкультурно‑оздоро‑
вчого напрямку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Суттєвий вклад у вирішення означених проблем 

внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме Білоусо‑
ва І. [1], Бородкін О. [2], Верига Ю. А. [3], та багато 
інших.

Проте вивчення розподілу непрямих витрат на 
підприємствах сфери послуг у сучасних умовах вима‑
гає додаткових досліджень, зокрема з’ясування низки 
теоретичних та практичних аспектів визначення бази 
розподілу, методики нагромадження та розподілу за‑
гальновиробничих витрат за напрямами діяльності та 
видами послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спе‑
ціалізовані матеріальні активи, що використовуються 
підприємствами фізкультурно‑оздоровчого бізнесу 
в процесі виробництва (надання фітнес послуг) не 
більше одного року в обліку відображаються у складі 
малоцінних та швидкозношуваних предметів [4, с. 21]. 
До їх складу доцільно зараховувати спеціалізовані ак‑
тиви, термін використання яких не перевищує одного 
року. До таких активів на досліджуваних підприєм‑
ствах відносять: спецодяг, шкіряні пояси для ротоби 
с вагою, спортивні рукавиці, посуд в оздоровчому барі 
та прибори тощо.

Спеціалізовані матеріальні активи, які підприєм‑
ства фізкультурно‑оздоровчого бізнесу утримують 
з метою використання в процесі виробництва (надан‑
ня фітнес послуг і виробництво страв у фітнес барі), 
термін використання яких складає більше одного 
року (або операційного циклу, якщо він триває більше 
одного року), відносяться до складу основних засобів 
[4, с. 28].

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» основні 
засоби класифікуються за такими групами: основні за‑
соби та інші необоротні матеріальні активи. Розмежу‑
вання їх здійснюється підприємством самостійно від‑
повідно до встановленої межі суттєвості [4, с. 41].

Суттєвість —  характеристика облікової інформації, 
яка визначє її здатність впливати на рішення користу‑
вачів фінансової звітності [5, с. 53].

С. І. Ковач стверджує, що суттєвість —  це харак‑
терний для кожного суб’єкта господарювання аспект 
доречності, що ґрунтується на характері або величині 
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статей, яких стосується ця інформація у контексті фі‑
нансового звіту певного підприємства [6, c. 285].

С. М. Лайчук вважає: суттєвість —  це кількісні та 
якісні критерії облікової інформації, важливі для вну‑
трішніх та зовнішніх користувачів, що вказує на від‑
повідні рамки, в яких інформація може ігноруватися 
або обов’язково братися до уваги під час ухвалення 
рішення керівниками чи власниками суб’єкта госпо‑
дарювання [7, с. 21].

Кількісний вираз суттєвості визначається на осно‑
ві порогу суттєвості, під яким слід розуміти абсолют‑
ну або відносну величину, яка є кількісною ознакою 
суттєвості облікової інформації.

Відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів 
України ознаками суттєвості облікової інформації є 
її кількісні та якісні характеристики, важливі для ко‑
ристувачів такої інформації. Об’єктами застосування 
суттєвості є: господарська діяльність підприємства 
в цілому; певні господарські операції та об’єкти облі‑
ку; статті фінансової звітності.

У П(С)БО межа суттєвості щодо окремих статей 
не завжди конкретизується, а тому суттєвість окремих 
господарських операцій та об’єктів обліку визначаєть‑
ся керівництвом підприємства, якщо інше не перед‑
бачено положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку.

Особами визначення межі суттєвості в обліку є 
уповноважені органи з регулювання обліку та звітно‑
сті (центральний рівень) та засновники або керівник 
чи уповноважений орган (рівень суб’єкта господарю‑
вання), що наділені функціями менеджменту відпо‑
відно до законодавства та установчих документів.

Для визначення суттєвості окремих об’єктів бух‑
галтерського обліку, що належать до активів, зобов’я‑
зань і власного капіталу підприємства, за орієнтовний 
поріг суттєвості приймається величина у 5% від під‑
сумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і влас‑
ного капіталу.

На даний час відповідно до Податкового кодексу 
України вартісна межа віднесення матеріальних акти‑
вів до основних засобів складає 6000 грн [8, с. 13].

Результати дослідження дають підстави стверджу‑
вати, що інформацію про межу суттєвості слід чітко 
прописувати в Положенні про облікову політику під‑
приємства. Межу суттєвості найбільш доцільно ви‑
бирати кожному суб’єкту дослідження окремо, з ура‑
хуванням обсягів та специфіки діяльності (категорій 
зірок) і наявності активів.

Вартісні ознаки активів, що входять до складу мало‑
цінних необоротних матеріальних активів, відповідно 
до національного Положення (стандарту) 7 «Основні 
засоби» можуть встановлюватися підприємством са‑
мостійно. Зміна вартісних ознак предметів, що входять 
до складу малоцінних необоротних матеріальних акти‑
вів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку 
із зміною вартісних ознак зміни в системі обліку щодо 
основних засобів, зарахованих на баланс у попередніх 
періодах, не проводяться. За результатами проведено‑
го дослідження можна стверджувати, що більшість до‑
сліджуваних підприємств фізкультурно‑ оздоровчого 
бізнесу до цього питання ставлять формально. Части‑
на підприємств у положенні прописує межу суттєво‑
сті, відповідно до чинного податкового законодавства, 
а в інших підприємствах така інформація —  взагалі 
відсутня. Лише такі підприємства, як ТОВ «ООО 
Спорт‑Сервіс» (м. Одесса) та Приватне підприємство 
«Бодимастер» (м. Ковель), зазначають межу суттєво‑
сті, що враховує організаційну структуру та наявні по‑
слуги, які надають структурні підрозділи підприємства.

За результатами проведеного дослідження діяль‑
ності підприємств фізкультурно‑оздоровчого бізнесу 
слід констатувати, що використання активів здійсню‑
ється за основними напрямами (табл. 1):

 – індивідуальне та колективне користування праців‑
никами (спецодяг, формений одяг, виробничий ін‑
вентар);

Таблиця 1
Види спеціалізованих робочих активів підприємств фізкультурно оздоровчого бізнесу  

в розрізі структурних підрозділів

Центр відповідальності Види активів Відповідальна особа

Склад спецодяг, формений одяг, виробничий інвентар, дрібне 
механізоване та немеханічне обладнання, посуд, фени, 
електрочайники, столові прибори тощо, холодильне 
обладнання, телевізори, предмети інтер’єру тощо

завідувач складу

Рецепція формений одяг, предмети інтер’єру тощо адміністратор

Ресторан, фитнес бар посуд, столові прибори та інше адміністратор ресторану, бармен

Центр оздоровлення (спорт‑
зал, фітнес‑ зал)

Формений одяг, інвентар, білизна та інше адміністратор центру

Дитяча кімната Формений одяг, інвентар, дитячі іграшки та інше адміністратор кімнати
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 – використання у споживанні послуг (білизна, посуд, 
фени, електрочайники, столові прибори тощо);

 – нерухоме майно (фітнес тренажери, холодильне об‑
ладнання, телевізори, предмети інтер’єру тощо).
У зв’язку з тим, що спеціалізовані робочі акти‑

ви підприємств фізкультурно‑оздоровчого бізнесу 
залучені до різноманітних операцій та знаходяться 
в постійному русі (надходження на підприємство, 
внутрішнє переміщення, використання у виробничих 
цілях, списання), є необхідним визначення перелі‑
ку посадових обов’язків відповідальних працівників, 
що дасть змогу здійснювати оперативний контроль за 
раціональним використанням і сформувати систему 
внутрішньої звітності для системи обліку.

Організацію обліку використання спеціалізованих 
активів підприємств фізкультурно‑оздоровчого біз‑
несу слід здійснювати на основі бізнес‑процесів, які 
відбуваються на досліджуваних підприємствах із ура‑
хуванням їх організаційної структури. Це дасть змогу 
виділити основні напрями руху аналітичної інформа‑
ції та визначити відповідальних осіб за генерування 
інформаційних потоків у розрізі центрів відповідаль‑
ності.

Одним із важливих інструментів акумулювання 
достовірної облікової інформації для системи ме‑
неджменту стосовно обліку спеціалізованих основних 
засобів, малоцінних необоротних матеріальних ак‑
тивів і малоцінних швидкозношуваних предметів є 
відкриття у робочому плані рахунків підприємства 
аналітичних рахунків шляхом додавання цифр до 
синтетичного рахунка у розрізі центрів відповідально‑
сті, де вони знаходяться. Це дасть змогу здійснювати 
системі управління контроль за ефективністю вико‑
ристання майна підприємства та забезпечить форму‑
вання оперативної інформації у розрізі центрів витрат 
і центрів відповідальності.

Запропонована нами методика обліку таких акти‑
вів суттєво відрізняється від чинної, що полягає в на‑
ступному:

 – спеціалізовані основні засоби та інші необоротні 
матеріальні активи (у тому числі малоцінні необо‑
ротні) або обліковуються на складі, або передані 
у відповідний структурний підрозділ для корис‑
тування та відображаються на рахунках управ‑
лінського обліку до рахунків 106 «Інструменти, 
прилади та інвентар», 109 «Основні засоби» 112 
«Малоцінні необоротні матеріальні активи» та 117 
«Інші необоротні матеріальні активи»;

 – спеціалізовані малоцінні та швидкозношувані 
предмети, що передаються у користування певним 
центрам відповідальності, впродовж терміну корис‑
ного використання не списуються, а відображають‑
ся на відповідних субрахунках управлінського облі‑

ку до рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети».
Удосконалення системи обліку спеціалізованих 

основних засобів полягає у відкритті аналітичних ра‑
хунків за центрами відповідальності. У робочому пла‑
ні рахунків управлінського обліку до рахунка 106 «Ін‑
струменти, прилади та інвентар» пропонуємо відкрити 
рахунки: 1061 «Інструменти, прилади та інвентар на 
складі», 1062 «Інструменти, прилади та інвентар у фіт‑
нес центрі», 1063 «Інструменти, прилади та інвентар 
у ресторані», відповідно до яких відкрити аналітичні 
рахунки для обліку видів спеціалізованих активів, що 
використовуються у виробничому процесі центру.

Удосконалення системи обліку інших необорот‑
них матеріальних активів також полягає у відобра‑
женні в обліку активів за центрами відповідальності.

Запропонована методика обліку спеціалізованих 
необоротних активів підприємств фізкульутно‑оздо‑
ровчго бізнесу підвищує ступінь аналітичності інфор‑
маційних потоків, визначає матеріально відповідаль‑
них осіб за достовірність її формування та дозволяє 
здійснювати оперативний контроль за ефективністю 
їх використання.

Чинна система обліку малоцінних і швидкозношу‑
ваних предметів не дає змоги для системи менеджменту 
ефективно ними управляти. Це пов’язано з тим, що при 
передачі в експлуатацію (у виробничий процес) вони 
виключаються зі складу активів, тобто їх вартість спи‑
сується з балансу. При цьому слід враховувати, що ма‑
лоцінні та швидкозношувані предмети, які відносяться 
до спеціалізованих активів підприємств фізкультур‑
но‑оздоровчого бізнесу, є одноразового та багаторазово‑
го використання. Якщо з чинною методикою для обліку 
спеціалізованих малоцінних швидко зношуваних пред‑
метів одноразового використання ми погоджуємося, 
то облік активів за чинною методикою, які підлягають 
багаторазовому використанню викликає дискусійні 
положення. Насамперед такі активи займають значну 
питому вагу у складі такого майна і їх використання є 
більшим від одного операційного циклу на досліджу‑
ваних підприємствах. У результаті система управління 
акумулює недостовірну інформацію стосовно собівар‑
тості надання послуг досліджуваних підприємств.

З метою усунення даного недоліку нами пропонуєть‑
ся вдосконалена методика обліку спеціалізованих мало‑
цінних і швидкозношуваних предметів для підприємств 
готельно‑ресторанного бізнесу, що полягає у виділенні 
центрів відповідальності за зберігання даних активів та 
окремого відображення в обліку активів одноразового 
та багаторазового використання. Для отримання дета‑
лізованої інформації у системі обліку в робочому плані 
рахунків до рахунка 22 «Малоцінні швидкозношувані 
предмети» пропонуємо відкрити аналітичні рахунки 



20

// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 4 (4), 2017

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на скла‑
ді», 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети 
у фітнец центрі», 223 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети у ресторані» і т. д. Крім того, до рахунка 221 
«Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі» 
відкрити аналітичні рахунки 2211 «Малоцінні та швид‑
козношувані предмети на складі одноразового викори‑
стання» та 2212 «Малоцінні та швидкозношувані пред‑
мети на складі багаторазового використання».

Облік за операціями з руху спеціалізованих акти‑
вів досліджуваних підприємств передбачає вимірю‑
вання, реєстрацію та фіксацію за господарськими опе‑
раціями. За результатами проведеного дослідження, 
з метою формування достовірної первинної облікової 
інформації про необоротні та оборотні спеціалізовані 
робочі активи нами вдосконалено існуючі та запропо‑
новано нові форми первинних документів.

Важливим аспектом в обліку є відображення пе‑
редачі матеріальних активів зі складу у виробниче 
користування за певним структурним підрозділом 
(ресторан, бар, готель, спортзал тощо). Пропонуємо 
оформляти таку господарську операцію актом прий‑
мання‑передачі у користування матеріальних акти‑
вів, що заповнюють при передачі як необоротних, так 
і оборотних предметів. Акт складається на кожен актив 
(групу активів) на відповідну матеріально відповідаль‑
ну особу, що дає змогу здійснювати облік за кожним 
структурним підрозділом підприємства. Це дозволить 
чітко ідентифікувати місцезнаходження активу на під‑
приємстві, відповідно, система управління акумулюва‑
тиме інформацію про реальний стан майна, що слугу‑
ватиме прийняттю адекватних управлінських рішень.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Важливим аспектом ефективного управління спеціа‑
лізованими робочими активами підприємств фізкуль‑
турно‑оздоровчого бізнесу є побудова раціональної 
системи управлінської звітності для менеджменту 
середньої та нижчої ланок управління. Це зумовлено 
оптимізацією інформації у внутрішній звітності сто‑
совно досліджуваних активів, оскільки вони характе‑
ризуються на підприємстві значною номенклатурою 
та інтенсивністю використання у виробничому про‑
цесі, що може призвести до перенавантаження звітно‑
сті внаслідок громіздкості управлінської інформації. 
Результати дослідження показали, що на підприєм‑
ствах фізкультурно‑оздоровчого бізнесу є необхідним 
впровадження системи управлінської звітності мате‑
ріально відповідальних осіб на рівні структурних під‑
розділів з метою акумулювання інформації про наявні 
залишки досліджуваних активів. Інформація у звіті 
формується на підставі первинних документів, що 
підтверджують надходження, внутрішнє переміщен‑
ня, списання та інше вибуття активів за відповідним 
центром відповідальності.

Групування інформації про рух спеціалізованих 
робочих активів підприємств фізкультурно‑оздоро‑
вчого бізнесу пропонуємо формувати у Відомості 
обліку руху необоротних/оборотних спеціалізованих 
робочих активів у розрізі структурних підрозділів на 
підставі яких бухгалтерія формуватиме зведену відо‑
мість. Це дасть можливість для системи управління 
отримувати достовірну інформацію про наявні активи 
та ефективність їх використання у виробничому про‑
цесі.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ  
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА СУБЪЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

CURRENT ISSUES OF REMUNERATION PUBLIC  
SECTOR ENTITIES

Анотація. У статті досліджено напрями реформування системи бухгалтерського обліку оплати праці суб’єктів дер-
жавного сектора в  умовах застосування Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку суб’єктів дер-
жавного сектору та нового Плану рахунків для бюджетних установ з 2017 року. Враховуючи напрацювання провідних 
українських науковців, визначені основні напрямки їх дослідження у сфері обліку, що дало змогу виявити необхідність 
глибшого дослідження саме формування облікової політики щодо обліку оплати праці. Визначено основні проблеми 
з якими стикнулися суб’єкти державного сектору при обліку оплати праці, а також наведено неузгодженість рівня заро-
бітної плати працівників бюджетних установ вимогам Європейських стандартів. Розглянуто основну нормативно-пра-
вову базу, що регулює питання дослідження, а також досліджено основні статистичні показники, які і підтверджують 
актуальність статті.

Ключові слова: суб’єкти державного сектору, оплата праці, витрати, заробітна плата, бухгалтерський облік, стан-
дарти, мінімальна зарплата.

Аннотация. В статье исследованы направления реформирования системы бухгалтерского учета оплаты труда субъ-
ектов государственного сектора в условиях применения Национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета 
субъектов государственного сектора и нового Плана счетов для бюджетных учреждений с 2017 года. Учитывая нара-
ботки ведущих украинских ученых, определены основные направления их исследования в сфере учета, что позволило 
выявить необходимость более глубокого исследования именно формирование учетной политики по учету оплаты труда. 
Определены основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты государственного сектора при учете оплаты тру-
да, а также приведены несогласованность уровня заработной платы работников бюджетных учреждений требованиям 
Европейских стандартов. Рассмотрено основную нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы исследования, 
а также исследованы основные статистические показатели, которые и подтверждают актуальность статьи.

Ключевые слова: субъекты государственного сектора, оплата труда, расходы, заработная плата, бухгалтерский 
учет, стандарты, минимальная зарплата.
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Summary. The article studies directions of reforming of the accounting system of remuneration of public sector entities in 
the application of National provisions of accounting standards to public sector entities and new chart of accounts for bud-
getary institutions in 2017. Given the achievements of the leading Ukrainian scientists, the main directions of their research in 
the field of accounting, which revealed the need for deeper research is the elaboration of accounting policy for accounting of 
payment. Identified key problems faced by public sector entities in accounting for wage and given the inconsistency of salaries 
of employees of budgetary institutions to the requirements of European standards. Considered the main regulatory framework 
governing the research questions and also investigated the main statistical indicators, which confirm the relevance of the article.

Key words: public sector, wages, expenses, wage, аccounting, standards, the minimum wage.

Постановка проблеми. Витрати на оплату праці 
суб’єктів державного сектору є основною захи‑

щеною статтею видатків, тому правильність їх обліку 
суттєво впливає на діяльність установ з метою вико‑
нання кошторисних вимог. За останні роки спостері‑
гається тенденція до збільшення кількості досліджень 
щодо питань реформування бухгалтерського облі‑
ку на рівні суб’єктів бюджетної сфери в тому числі 
і правильність нарахування і виплати заробітної пла‑
ти працівникам. Це пов’язано із реформою в системі 
бюджетного обліку, а саме прийняттям Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку суб’єк‑
тів державного сектору і введенням в дію нового Пла‑
ну рахунків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженням питань обліку в бюджетних установах займа‑
лися такі науковці, як: Дорошенко О., який говорить 
про необхідність ефективного використання бюджет‑
них коштів [1, с. 44]. Так, Марценяк Н. [2, с. 348] до‑
сліджує специфіку реформування системи бухгалтер‑
ського обліку через призму можливостей суміщення 
національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку у державному секторі з міжнародними стан‑
дартами та їх гармонізації зі статистикою державних 
фінансів та системою національних рахунків України. 
Даний напрямок дослідження реформ бюджетного 
обліку розглядався Мустецею І. В. на міжнародному 
рівні [4, с. 188]. Однак проблеми пов’язані з обліком 
оплати праці суб’єктів державного сектору майже не 
розглядаються, що і визначило напрямок дослідження.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є дослідження актуальних питань пов’я‑
заних з обліком оплати праці суб’єктів державного 
сектору. Основним завданням є виявлення важливих 
проблем, які виникають на фоні впровадження ре‑
форм в системі бюджетного обліку.

Виклад основного матеріалу. Думки науковців 
підтверджують, що поряд зі стандартизацією націо‑
нальної системи обліку з врахуванням міжнародних 
стандартів, якісне кадрове забезпечення (особливо го‑
ловними бухгалтерами та іншими обліковими праців‑
никами) є важливою передумовою ефективного функ‑
ціонування бухгалтерського обліку в держсекторі.

Діюча облікова система в бюджетній сфері не від‑
повідає сучасним світовим вимогам щодо прозорості 
інформації, а також в достатній мірі не забезпечує об‑
ліково‑аналітичною підтримкою процеси прийняття 
рішень у системі державного управління та місцевого 
самоврядування.

Також проблемою є те, що вона не дозволяє ви‑
користовувати облікову інформацію для оцінювання 
ефективності діяльності суб’єктів бюджетної сфери.

Значну роль у вирішенні цих питань покликана ві‑
діграти модернізація бухгалтерського обліку оплати 
праці бюджетних установ та його гармонізація зі сві‑
товими стандартами. Мінімальний розмір оплати пра‑
ці встановлюється Законом України «Про Державний 
бюджет України» на 2017 рік [5], а також Законом 
України «Про оплату праці» [4].

На сьогодні однією із основних проблем органі‑
зації оплати праці є низький рівень заробітної плати 
працівника у порівнянні з вимогами Європейського 
союзу. Не зважаючи на те, що уряд у 2017 році значно 
збільшим розмір мінімальної заробітної плати у по‑
рівнянні з попередніми звітними періодами, спостері‑
гається значний ріст цін на основні групи товарів пер‑
шої необхідності, а також на електроенергія і газове 
опалення.

За даними Державного комітету статистики Укра‑
їни, найвища оплата праці, за показником середньої 
заробітної плати за 2015 рік в авіації —  18191 грн., най‑
нижча у працівників пошти. Працівники сфери освіти 
та охорони здоров’я в середньому отримують відчутно 
менше —  3038 грн та 2722 грн. відповідно, а залучені 
до державної служби та оборони мають вищу оплату, 
ніж середній показник по країні —  4219 грн. [6].

Загалом, розмір мінімальної заробітної плати не 
можна вважати економічно обґрунтованим, адже її 
законодавчо визначений рівень є недостатнім для за‑
безпечення розширеного відтворення робочої сили, 
оскільки вона не враховує сімейної (витрати на утри‑
мання й виховання дітей) і податкової складових (по‑
датку на доходи фізичних осіб та військовий збір).

Керівникам бюджетних установ надано право вста‑
новлювати своїм працівникам виплати стимулюючого 
характеру в межах затвердженого фонду оплати праці, 
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який є обсягом коштів, отриманих у вигляді фінансу‑
вання із бюджету, що з кожним роком скорочується 
у зв’язку з економічною нестабільністю в країні.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Характерними 
особливостями реформування заробітної плати в умо‑
вах ринкової економіки є суттєве змінення відносин 
між державою та працівником. Зарплата продовжує 
займати не основне місце в структурі доходів україн‑
ців, а мінімальний її рівень не дає змоги говорити про 

те, що вона дає можливість забезпечити навіть міні‑
мальні потреби. Разом з тим, аналіз останніх дослі‑
джень свідчить, що наявна недосконалість механізмів 
оцінки та стимулювання праці, пов’язаних з відсут‑
ністю зв’язку між кваліфікаційним рівнем працівни‑
ка і його оплатою праці, поширення бідності серед 
працівників бюджетної сфери, інших негативних на‑
слідків. Визначені проблеми потребують подальших 
досліджень в напрямку удосконалення обліку оплати 
праці в бюджеті.
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НОВІТНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ КРИЗИ

НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO REVENUE  
MANAGEMENT SYSTEM CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  

IN CRISIS

Анотація. У статті викладено результати дослідження з питань вироблення новітніх методологічних підходів до по-
будови системи управління доходами промислового підприємства в умовах кризи. Виходячи із специфіки промислової 
діяльності, визначено важливість підтримки високої ефективності системи управління доходами для промислових під-
приємств. Подано сучасну класифікацію доходів. Подано новітнє розуміння економічного змісту та функціонального 
призначення системи управління доходами промислового підприємства. Визначено особливості організації управління 
доходами в умовах економічної кризи. Показана роль доходу в процесах формування оборотного капіталу, і виходячи 
з цього внесено пропозиції щодо удосконалення управління оборотним капіталом промислового підприємства. Дохід 
також розглянуто як специфічний фінансовий ресурс, і на цій підставі запропоновано запровадження методик ресурсоз-
береження для підтримки результативного управління доходами.

Ключові слова: дохід, дохідність, управління доходами, економічна криза, промислове підприємство.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования по вопросам новых методологических подходов к постро-
ению системы управления доходами промышленного предприятия в условиях кризиса. Исходя из специфики промыш-
ленной деятельности, определена важность поддержания высокой эффективности системы управления доходами для 
промышленных предприятий. Подано современную классификацию доходов. Подано новейшее понимание экономи-
ческого содержания и  функционального назначения системы управления доходами промышленного предприятия. 
Определены особенности организации управления доходами в условиях экономического кризиса. Показана роль до-
хода в процессах формирования оборотного капитала, и исходя из этого внесены предложения по совершенствованию 
управления оборотным капиталом промышленного предприятия. Доход также рассмотрен как специфический финан-
совый ресурс, и на этом основании предложено введение методик ресурсосбережения для поддержки результативного 
управления доходами.

Ключевые слова: доход, доходность, управление доходами, экономический кризис, промышленное предприятие.

Summary. The article presents the results of research on the production of new methodological approaches to revenue 
management system construction of industrial enterprises in a crisis. Based on the specific industry, identified the importance 
of maintaining high efficiency of revenue management for enterprises. Posted modern classification of income. Posted latest 
understanding of economic substance and the functional purpose of revenue management systems of industrial enterprises. 
The features of the organization of revenue management in the economic crisis. The role of income groups in the process of 
working capital, and on this basis submitted proposals to improve working capital management industrial enterprise. Revenue 
also considered as a specific financial resources, and on that basis proposed implementation procedures to support effective 
resource revenue management.

Keywords: revenue, profitability, revenue management, economic crisis, industrial plant.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практични-

ми завданнями. В умовах економічної кризи спосте‑
рігаються економічні явища, що негативно впливають 
на стан доходів підприємства —  зниження економіч‑
ної активності, посилення конкурентної боротьби за 
споживача та інвестора, звуження доступу до фінансо‑
вих ресурсів тощо. Крім того, відбувається звуження 
фінансових можливостей суб’єктів господарювання. 
Зокрема, різко обмежується доступ до джерел фінан‑
сових та інвестиційних ресурсів. Відтак, на рівні під‑
приємства загострюється проблема забезпечення своє‑
часних грошових надходжень за вироблені економічні 
блага (товари, роботи, послуги), а також підтримки 
належної фінансової безпеки. Отже, актуалізується 
завдання організації належного функціонування сис‑
теми управління доходами (у розрізі їхніх видів).

Особливо актуальна ця проблема для підприємств 
різних галузей промисловості, тобто для промислових 
підприємств, оскільки виробництво продукції відбу‑
вається через певні технологічні цикли, операційне 
«проходження» яких потребує витрат часу. Оскільки 
від моменту інвестування у виробництво до моменту 
отримання доходу від реалізації виготовленого то‑
вару минає доволі багато часу, звуження доступу до 
фінансових ресурсів для промислового підприємства 
є особливо болючим. Задля уникнення стану непла‑
тоспроможності керівники та менеджери промисло‑
вого підприємства повинні постійно вживати заходів, 
спрямованих на підтримку належного рівня дохідно‑

сті. Вирішити вказане завдання можна лише в межах 
підтримки високої ефективності системи управління 
доходами (з можливістю своєчасної ідентифікації від‑
повідних загроз та внесення коректив).

Управління доходами як цілісна система вимагає 
створення відповідного організаційно‑економічно‑
го механізму, за допомогою якого керуюча система 
(власник, керівні органи, керівник) здійснює позитив‑
ний вплив на керовану систему (фінансові служби, 
розрахункові центри) щодо забезпечення належної 
дохідності підприємства.

В той же час в економічній літературі бракує на‑
укових праць з питань управління доходами підпри‑
ємства в умовах кризи, визначення особливостей за‑
стосування інструментів, що дозволяють збільшити 
дохідність та зменшити витратність виробництва без 
погіршення якісних характеристик вироблених еко‑
номічних благ. Цим пояснюється актуальність дослід‑
ження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Дослідженню актуальних питань 
з проблем управління доходами підприємства при‑
свячено чимало наукових розвідок. Зокрема, сфор‑
мовано теоретичні основи управління доходами, 
розроблено класифікацію доходів, здійснено методо‑
логічне обґрунтування економічної оцінки доходів 
підприємства, а також аналізу рівня його дохідності. 



27

// Экономика и управление предприятиями //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 4 (4), 2017

Плідно працюють над цією проблематикою Заха‑
рін С. В., Ільяшенко В. А., Полянко В. В., Теплюк М. А., 
Шваб Л. І., Швиданенко Г. О., Чиж І. С., Чубка О. М. та 
інші науковці.

Одначе в сучасних умовах, які характеризуються 
руйнівними проявами системної економічної кризи, 
менеджмент промислових підприємств стикнувся 
з новітніми ризиками та викликами підтримки належ‑
ної дохідності. Зокрема, на порядку денному стоїть 
питання забезпечення належним за обсягом та своє‑
часних за часом надходження доходів, але з урахуван‑
ням відсутності можливостей для збільшення витрат. 
Необхідно з нових позицій переосмислити вплив еко‑
номічної кризи на трансформацію систем управління 
доходами промислового підприємства. Цим питанням 
і присвячено наукову працю.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті —  викладення результатів досліджен‑
ня з проблематики вироблення новітніх методик по‑
будови системи управління доходами промислового 
підприємства в умовах економічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Одним з найважливіших напрямів роботи 
фінансових служб промислового підприємства є 
управління його доходами. Доходи підприємства —  це 
збільшення економічних вигод у результаті збільшен‑
ня активів (грошових коштів та іншого майна), так 
і погашення зобов’язань, що приводить до зростан‑
ня власного капіталу підприємства за умови, що об‑
сяг капіталу принаймні не зменшується [5]. В склад 
доходів підприємства не включаються суми податку 
на додану вартість, акцизів, експортних мит і інших 
аналогічних обов’язкових платежів, оскільки їх під‑
приємство в подальшому зобов’язане перерахувати 
до бюджету.

Доходи підприємства поділяються на [3; 9]:
 – доходи від звичайних видів діяльності;
 – інші доходи.

Доходи від звичайних видів діяльності —  це ви‑
ручка, яку підприємство отримує від реалізації своєї 
продукції або товарів і надходжень, пов’язаних з ви‑
конанням робіт, наданням послуг. Під виручкою від 
реалізації розуміють грошову оцінку дебіторської 
заборгованості покупця, яка виникає у підприємства 
в результаті відвантаження товарів, виконання робіт 
і надання послуг.

Дебіторська заборгованість може бути погашена 
(сплачена) покупцем наступними способами [5]:

1) з точки зору моменту оплати:
 – або після відвантаження товарів, виконання робіт 

і надання послуг, тобто покупцеві надається комер‑
ційний кредит;

 – або до відвантаження товарів, виконання робіт 
і надання послуг, тобто реалізація здійснюється на 
умовах передоплати;
2) з точки зору засобів розрахунку:

 – або перерахуванням грошових коштів;
 – або передачею іншого майна (бартер);
 – або зарахуванням зустрічної грошової вимоги по‑

купця до продавця (взаємозалік).
Інші надходження —  це доходи, які безпосередньо 

виникають у результаті використання активів під‑
приємства способами, відмінними від основного виду 
діяльності. До них включаються: доходи від платно‑
го надання підприємством своїх активів у тимчасове 
володіння та користування; надходження, пов’язані 
з наданням за плату прав на використання патентів на 
винаходи, промислових зразків та інших видів інте‑
лектуальної власності; доходи від участі в статутних 
капіталах інших організацій (наприклад, відсотки й 
інші доходи по цінних паперів); прибуток, отрима‑
ний підприємством в результаті спільної діяльності 
(за договором простого товариства); надходження 
від продажу основних засобів та інших активів, від‑
мінних від грошових коштів (крім іноземної валю‑
ти); відсотки, отримані за надання в користування 
коштів організації, а також відсотки за використання 
банком грошових коштів, що знаходяться на рахун‑
ку підприємства в ньому; штрафи, пені, неустойки 
за порушення умов договорів; активи, отримані бе‑
зоплатно; надходження, пов’язані з відшкодуванням 
заподіяних організації збитків; прибуток минулих 
років, виявлена у звітному році; суми кредиторської 
і депонентської заборгованості, по яких минув термін 
позовної давності; курсові різниці; суми дооцінки ак‑
тивів тощо [5].

Професор Захарін С. В. виділяє також такий вид 
доходів як доходи від інвестиційних операцій (інвес‑
тиційні доходи) [1, c.149]. На наш погляд, пропозиція 
про виділення інвестиційних доходів в якості окремої 
категорії є слушною, але практично значимо виділяти 
такі доходи лише на тих підприємствах, які отриму‑
ють регулярні доходи від інвестування розвитку ін‑
ших підприємств. Дослідження інвестиційних доходів 
доцільно здійснювати за стандартами методиками ін‑
вестиційного аналізу (розрахунок внутрішньої норми 
рентабельності, точки беззбитковості, терміну окуп‑
ності, рентабельності інвестицій тощо).

Під час економічної кризи більшість підприємств 
функціонують в умовах підвищеної динамічності рин‑
кового середовища, що зумовлено посиленням конку‑
ренції, зростанням запитів споживачів та швидким 
прискоренням науково‑технічного прогресу, де фінан‑
сові ресурси є «драйвером» формування компетенцій, 
цінностей та динамічних можливостей підприємства.
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В свою чергу, неконтрольована з боку менеджмен‑
ту підприємства динамічність ринкового середовища, 
яка у науковій літературі інколи зветься економічною 
турбулентністю, здатна різко обмежити можливості 
підприємства до адаптації та управлінської гнучкості, 
а також обмежити канали надходження доходів від 
різних видів діяльності. Мінливість і непередбачу‑
ваність ринкового середовища в умовах загострення 
економічної кризи змушує менеджерів підприємств 
вишукувати нові інструменти управління і широ‑
ко застосовувати методологію управління доходами 
у практику фінансово‑економічного менеджменту.

Необхідність впровадження управління доходами 
в умовах кризи викликана, насамперед, ускладненням 
конкурентного середовища. З одного боку, постачаль‑
ники висувають більш жорсткі умови продажу ма‑
теріалів, прагнуть отримати попередню оплату, ско‑
рочують можливості отримання поставок у кредит. 
З іншого боку, покупці (споживачі) орієнтовані на 
отримання більш вигідних умов придбання товарів, 
ставлять питання про розстрочку або відстрочку пла‑
тежів, а також про надання пільг (знижок).

Виявлення переваг та недоліків запровадження 
новітніх інструментів системи управління доходами 
на підприємствах, їхня оцінка, покликані допомогти 
керівництву вищого рангу у прийнятті обґрунтованих 
управлінських рішень щодо доцільності запроваджен‑
ня цієї системи.

В умовах ринку будь‑яка економічна діяльність 
повинна здійснюватися за принципом самофінансу‑
вання й саморозвитку. Це припускає, що головною 
метою фінансово‑господарської діяльності будь‑якої 
комерційної організації повинно бути отримання при‑
бутку. В свою чергу, прибуток визначається як різни‑
ця між доходом та витратами. В широкому розумінні, 
дохід підприємства —  це сума грошових надходжень 
від реалізації виготовлених економічних активів (то‑
варів, робіт, послуг).

Валовий доход від реалізації товарів характери‑
зується сумою й рівнем. Рівень валового доходу роз‑
раховується як відношення суми валового доходу 
(у тому числі доходу від реалізації) до загальної суми 
оборотного капіталу (обсягу товарообігу) та виража‑
ється у відсотках [8, с. 220].

Дохід можна класифікувати за різними ознаками 
[4, с. 82]:

 – в залежності від виду діяльності —  дохід від основ‑
ної діяльності, дохід від інвестиційної діяльності, 
дохід від супутньої діяльності та ін.;

 – в залежності від планового періоду надходжень —  
плановий дохід, позаплановий дохід;

 – в залежності від економічного змісту —  активний 
дохід, пасивний дохід.

Управління доходами підприємства включає в себе 
такі структурні елементи: планування виручки та вар‑
тості торговельних послуг (поточне і перспективне); 
планування розподілу валових доходів відповідно до 
цілей, поставлених перед підприємством, аналіз відхи‑
лень від планових показників, виявлення факторів що 
зумовили відхилення, та розробка заходів по виправ‑
ленню ситуації в більш сприятливий бік, контроль за 
виконанням намічених до реалізації заходів [3, с. 116].

При цьому необхідно зауважити, що ключовою 
ланкою в усій схемі управління доходами є аналіз. 
Аналіз дозволяє виявляти фактори які сприяють під‑
вищенню доходів підприємства, і які —  навпаки, зни‑
жують. Результати аналізу використовуються як для 
подальшої розробки заходів щодо коригування ситуа‑
ції, так і для майбутнього планування доходів підпри‑
ємства і їх розподілу

В контексті управління доходами найбільшого 
значення набувають два види доходів [5]:

 – валовий доход по загальній його сумі;
 – валовий доход, що залишається в розпорядженні 

підприємства (загальна сума доходу від реалізації 
товару за мінусом податків й інших обов’язкових 
платежів, що стягують за рахунок валового доходу).
Саме ці показники найчастіше оцінюються в сис‑

темі фінансового аналізу діяльності підприємства.
У процесі аналізу валового доходу встановлюється 

ступінь відповідності фактичних (очікуваних) показ‑
ників плановим, виконання плану по валових дохо‑
дах. Визначається динаміка валового доходу, причини 
його росту або зниження. У зв’язку з тим Л. І. Шваб 
вірно вказує на існування розбіжностей у формуванні 
цін на товари, що поставляють із різних джерел, до‑
цільно організувати облік валових доходів залежно 
від того, по яких каналах надходить товар на підпри‑
ємство для його наступної реалізації покупцям (спо‑
живачам) [8, с. 420].

Наступним етапом аналізу валового доходу є аналіз 
по місяцях, кварталам, декадам, в розрізі підвідомчих 
підрозділів, у порівнянні з досягненнями конкурентів. 
Завершується аналіз валових доходів розрахунком 
втрачених можливостей зростання валових доходів 
і розробкою відповідних заходів.

Зростання рентабельності свідчить про те, що гро‑
шові кошти, які отримує підприємство у вигляді своїх 
доходів, знаходять все більш ефективне застосування 
в різних аспектах: нарощуванні оборотних коштів, 
збільшенні і модернізації основних фондів, підвищен‑
ні матеріального стимулювання працівників з тим, 
щоб підвищити продуктивність праці тощо.

Однак, з іншої сторони, ефективність використан‑
ня доходів визначається і покращанням фінансового 
стану підприємства, коли отримані доходи так розпо‑
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діляються між статтями активів, щоб забезпечувати 
нормальну ліквідність, платоспроможність та стій‑
кість фінансового стану.

Крім величини доходів для нормального забезпе‑
чення життєдіяльності підприємства має велике зна‑
чення стабільність даного показника. Якщо доходи 
підприємство отримує нерегулярно, то в певні відріз‑
ки часу воно відчуває фінансові труднощі, адже низку 
витрат йому необхідно нести постійно. Стабільними 
вважають доходи, які відрізняються відносною сталі‑
стю протягом тривалого періоду часу, і внаслідок цьо‑
го, можуть легко прогнозуватися на перспективу.

Динамічність зовнішнього середовища функціону‑
вання підприємств зумовлює необхідність вирішення 
ряду актуальних питань щодо оптимізації обсягів ви‑
робництва та збуту, зниження собівартості виробни‑
цтва та підвищення їх конкурентоспроможності. За‑
гострення конкуренції на ринку, обмеженість джерел 
надходження якісної сировини є чинниками збільшен‑
ня собівартості реалізованої продукції, що актуалізує 
проблематику дослідження щодо підвищення ефектив‑
ності забезпечення ресурсами господарської діяльності 
підприємств. На основі діагностики рівня забезпечен‑
ня ресурсами господарської діяльності слід відзначи‑
ти підвищений рівень диспропорційності елементів 
фінансового портфеля, що спричинена інерційністю 
розробки та нераціональною політикою фінансового 
управління взагалі та управління доходами зокрема.

Дохід промислового підприємства можна сприй‑
мати не лише як гроші (грошовий потік), але також 
і як результат застосування капіталу, і як джерело 
утворення капіталу. На практичному рівні отриманий 
підприємством дохід збільшує вартість його оборот‑
ного капіталу.

Забезпеченість промислового підприємства обо‑
ротним капіталом у достатньому обсязі є умовою 
нормального функціонування усього господарського 
механізму.

Як вказує О. Чубка, систему управління фінансу‑
ванням оборотного капіталу в частині утворення до‑
ходу доцільно розглядати у розрізі таких складових 
її елементів як мета, завдання, об’єкт, суб’єкти, функ‑
ції, принципи, методи [6, с. 442]. Для промислових 
підприємств, які в процесі господарської діяльності 
отримують оборотні активи, як правило, від багатьох 
постачальників та відвантажують продукцію багатьом 
замовникам, дуже важливо розробити та впровадити 
науково обґрунтовану систему управління активами 
(у тому числі доходом), як при їхньому надходженні, 
так і при їхньому вибутті.

Матеріально‑речовою основою для акумуляції 
фінансових ресурсів, що спрямовуються на нарощу‑
вання оборотного капіталу, є дохід. Підприємства, 

які прагнуть підвищити дохідність (рентабельність) 
власної діяльності, мають створити дієздатну систему 
ефективного результат‑орієнтованого управління фі‑
нансуванням оборотного капіталу, що включає засто‑
сування сучасних фінансових інструментів [7, с. 160].

Ефективність використання оборотного капіталу 
в економіці України є занизькою, через що інвестори 
не мають стимулів для нарощування капітальної бази. 
У більшості видів економічної діяльності спостерігаєть‑
ся збитковість (що є наслідком недостатньої дохідності). 
Більшість суб’єктів господарювання через велику дебі‑
торську заборгованість не мають можливості покривати 
свої борги. Відтак, належне фінансування оборотного 
капіталу в значній мірі залежать від загальних тенден‑
цій прибутковості підприємств. Чинна фіскальна полі‑
тика не спрямована на вирішення актуальних завдань 
нарощування дохідності. Доцільним є удосконалення 
процедур державних закупівель (у тому числі шляхом 
реалізації антикорупційних заходів), маючи на увазі, що 
вказані закупівлі сприяють нагромадженню оборотно‑
го капіталу сумлінних підприємств. Існує необхідність 
коригування фіскальної політики в напрямі підтримки 
капіталотворення, у тому числі в частині стимулювання 
фінансування оборотного капіталу за такими напряма‑
ми: підвищення гнучкості фіскальної політики (опера‑
тивна зміна ставок окремих податків в залежності від 
соціально‑економічної ситуації); встановлення подат‑
кових пільг для підприємств, які спрямовують прибу‑
ток на формування оборотного капіталу [6, с. 443].

Банківська система не націлена на підтримку до‑
ступного для підприємств кредитування фінансуван‑
ня оборотного капіталу. На ринку банківських послуг 
слід запровадити правила кредитування оборотного 
капіталу шляхом імплементації міжнародних стан‑
дартів, але на основі врахування поточної соціально‑е‑
кономічної ситуації [7, с. 165].

Одначе дохід можна сприймати не лише як обсяг 
надходжень, але і як фінансовий ресурс, який отрима‑
ний підприємством в результаті його функціонування. 
На думку М. Теплюк, в цьому контексті дохід, оскіль‑
ки він є одним із видів ресурсів, можна аналізувати на 
основі концепції управління ресурсами. Актуальність 
проблематики та багатогранність категорії «ресурси» 
зумовили наявність значної кількості різноспрямова‑
них концепцій, а саме: класичної, динамічних можли‑
востей та асиметрії [4, с. 81]. З розвитком ресурсних те‑
орій актуалізується значущість стратегічних ресурсів 
як сукупності унікальних ресурсних властивостей, які 
здатні забезпечити довгострокові конкурентні пере‑
ваги. В контексті реляційної концепції було виокрем‑
лено стратегічні ресурси: часові, просторові та тран‑
сцендентні, на базі чого було сформовано концепцію 
синтезу, яка ґрунтується на організаційній здатності 
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перетворювати динамічні можливості на трансцен‑
дентні ресурси. Узгодженість факторів виробництва, 
ресурсних потоків, ресурсного потенціалу і стратегіч‑
них ресурсів підвищують ефективність ресурсозабез‑
печення господарської діяльності підприємств.

Профессор Г. О. Швиданенко вірно вказує, що клю‑
чова ідея ресурсних теорій полягає в ідентифікації, 
систематизації та управлінні ресурсами підприємства, 
причому найбільш актуальною ця проблема є саме для 
фінансових ресурсів, оскільки в системі фінансових 
показників відбувається загальна оцінка економічної 
результативності діяльності підприємства [9, с. 145].

Відтак, управління доходами можна представити 
як мистецтво здійснювати фінансове ресурсозбере‑
ження. Мета управління фінансовим ресурсозабез‑
печенням виходить зі стратегічних цілей та його мі‑
сії. Конкретизація об’єкта фінансового менеджменту 
дозволяє ідентифікувати керований елемент, на який 
буде здійснюватися вплив керованої підсистеми. 
У свою чергу суб’єкт фінансового управління (керів‑
ник, фінансовий менеджер, інвестор) спонукає до ви‑
конання поставленої мети, ґрунтуючись на функціях: 
планування, організації, мотивації та контролю. Реа‑
лізація вказаних функцій здійснюється за допомогою 
економічних, адміністративних, організаційних і со‑
ціально‑психологічних методів. Чітка взаємодія ос‑
новних елементів фінансового менеджменту дозволяє 
підвищити ефективність ресурсозабезпечення госпо‑
дарської діяльності підприємств.

За такої парадигми перспективним видається мето‑
дичний підхід до комплексного оцінювання ефектив‑
ності забезпечення фінансовими ресурсами діяльності 
підприємства, який ґрунтується на ідентифікації скла‑
дових фінансового портфеля, побудові формалізованої 
матриці пріоритетів із позиції синтезу VRIO і RBV‑а‑
налізу, розрахунку вагомості елементів фінансового 
портфеля за факторами: унікальності, субститутно‑
сті, цінності, достатності, мобільності, строковості, 
комплементарності, з використанням індексу узгодже‑
ності для зниження суб’єктивізму оцінювання за до‑
помогою методу ієрархій Т. Сааті та побудові графоа‑
налітичної моделі у вигляді пірамідальної конструкції 
відповідно до рівнів розподілу фінансових ресурсів.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напряму.

1. Необхідність впровадження управління дохо‑
дами в умовах кризи викликана, насамперед, усклад‑
ненням конкурентного середовища. З одного боку, по‑
стачальники висувають більш жорсткі умови продажу 
матеріалів, прагнуть отримати попередню оплату, ско‑
рочують можливості отримання поставок у кредит. 
З іншого боку, покупці (споживачі) орієнтовані на от‑
римання більш вигідних умов придбання товарів, став‑

лять питання про розстрочку або відстрочку платежів, 
а також про надання пільг (знижок). Виявлення пере‑
ваг та недоліків запровадження новітніх інструментів 
системи управління доходами на підприємствах, їхня 
оцінка, покликані допомогти керівництву вищого ран‑
гу у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень 
щодо доцільності запровадження цієї системи.

2. Дохід промислового підприємства можна сприй‑
мати не лише як гроші (грошовий потік), але також і як 
результат застосування капіталу, і як джерело утво‑
рення капіталу. На практичному рівні отриманий під‑
приємством дохід збільшує вартість його оборотного 
капіталу. Забезпеченість промислового підприємства 
оборотним капіталом у достатньому обсязі є умовою 
нормального функціонування усього господарського 
механізму. Для промислових підприємств, які в проце‑
сі господарської діяльності отримують оборотні активи, 
як правило, від багатьох постачальників та відвантажу‑
ють продукцію багатьом замовникам, дуже важливо 
розробити та впровадити науково обґрунтовану си‑
стему управління активами (у тому числі доходом), як 
при їхньому надходженні, так і при їхньому вибутті.

3. Дохід можна сприймати не лише як обсяг над‑
ходжень, але і як фінансовий ресурс, який отриманий 
підприємством в результаті його функціонування. 
В цьому контексті дохід, будучи одним із видів ресур‑
сів, можна аналізувати на основі концепції управління 
ресурсами. Узгодженість факторів виробництва, ре‑
сурсних потоків, ресурсного потенціалу і стратегічних 
ресурсів підвищують ефективність ресурсозабезпе‑
чення господарської діяльності підприємств.

4. Управління доходами можна представити як 
мистецтво здійснювати фінансове ресурсозбережен‑
ня. Суб’єкт фінансового управління (керівник, фі‑
нансовий менеджер, інвестор) спонукає до виконання 
поставленої мети, ґрунтуючись на функціях: плану‑
вання, організації, мотивації та контролю. Реалізація 
вказаних функцій здійснюється за допомогою еконо‑
мічних, адміністративних, організаційних і соціаль‑
но‑психологічних методів. Чітка взаємодія основних 
елементів фінансового менеджменту дозволяє підви‑
щити ефективність ресурсозабезпечення господар‑
ської діяльності підприємств.

5. Перспективним видається методичний підхід до 
комплексного оцінювання ефективності забезпечен‑
ня фінансовими ресурсами діяльності підприємства, 
який ґрунтується на ідентифікації складових фінан‑
сового портфеля, побудові формалізованої матриці 
пріоритетів із позиції синтезу VRIO і RBV‑аналізу, 
розрахунку вагомості елементів фінансового портфе‑
ля за факторами: унікальності, субститутності, цінно‑
сті, достатності, мобільності, строковості, комплемен‑
тарності, з використанням індексу узгодженості для 
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зниження суб’єктивізму оцінювання за допомогою 
методу ієрархій Т. Сааті та побудові графоаналітичної 
моделі у вигляді пірамідальної конструкції відповідно 
до рівнів розподілу фінансових ресурсів.

У подальшому слід провести наукові розвідки, 
спрямовані на моделювання побудови системи управ‑
ління доходами промислового підприємства в залеж‑
ності від стадій його життєвого циклу.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

FORMATION OF STRATEGIES FOR INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF 
ENGINEERING COMPANIES

Анотація. Досліджено теоретичні аспекти поняття міжнародної конкурентоспроможності, що визначена як здатність 
підприємства створювати та реалізовувати продукцію, якості якої привабливіша, ніж аналогічної продукції конкурентів 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та яка відображає можливість ефективної виробничо-господарської 
діяльності в умовах глобального конкурентного ринку. Виявлено і описано взаємозалежність факторів конкурентоспро-
можності інжинірингових компаній. Проаналізовано поняття «стратегія» на основі традиційних підходів та види страте-
гій міжнародної конкурентоспроможності. Обґрунтовано вибір основних типів стратегій міжнародної конкурентоспро-
можності для інжинірингових компаній України. На основі найвагоміших конкретних факторів, які визначають успіх 
інжинірингових компаній, запропоновано етапи формування та реалізації стратегій міжнародної конкурентоспромож-
ності українських підприємств, кожен з яких є окремим функціональним елементом.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, взаємозалежність факторів конкурентоспроможності інжині-
рингових компаній, стратегія, типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності, фактори та етапи формування та 
реалізації стратегій міжнародної конкурентоспроможності.
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Аннотация. Исследованы теоретические аспекты понятия международной конкурентоспособности, которая опреде-
лена как способность предприятия создавать и реализовывать продукцию, более привлекательного качества, нежели 
аналогичная у конкурентов, как на внутреннем, так и на внешнем рынках и которая отображает возможность эффек-
тивной производственно-хозяйственной деятельности в условиях глобального конкурентного ринка. Выявлено и опи-
сано взаимозависимость факторов конкурентоспособности инжиниринговых компаний. Проанализировано понятие 
«стратегия» на основе традиционных подходов и виды стратегий международной конкурентоспособности. Обосновано 
выбор основных типов стратегий международной конкурентоспособности для инжиниринговых компаний Украины. На 
основе ключевых факторов, определяющих успех инжиниринговых компаний, предложены этапы формирования и ре-
ализации стратегий международной конкурентоспособности украинских предприятий, каждый из которых является 
отдельным функциональным элементом.

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, взаимозависимость факторов конкурентоспособности 
инжиниринговых компаний, стратегия, типы стратегий международной конкурентоспособности, факторы и этапы фор-
мирования и реализации стратегий международной конкурентоспособности.

Summary. The article presents the theoretical aspects of the concept of international competitiveness, which is defined 
as the ability of an enterprise to create and sell products, whose quality is more attractive than comparable products of com-
petitors both on the domestic and foreign markets, and which reflects the possibility of effective production and economic 
activity in a global competitive market. The interdependence of the competitiveness factors of engineering companies has been 
revealed and described. The concept of «strategy» is analyzed on the basis of traditional approaches and types of strategies of 
international competitiveness. The choice of the main types of strategies of international competitiveness for the engineering 
companies of Ukraine is substantiated. On the basis of the most important factors that determine the success of engineering 
companies, the stages of the formation and implementation of international competitiveness strategies of Ukrainian enterprises 
are proposed, each of which is a separate functional element.

Key words: International competitiveness, the interdependence of the competitiveness factors of engineering companies, 
strategy, types of strategies of international competitiveness, factors and stages of the formation and implementation of inter-
national competitiveness strategies.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність 
підприємств є визначним чинником перспек‑

тивного розвитку виробничої системи країни, що 
визначає ступінь залучення національної економіки 
до міжнародних економічних відносин. Конкурен‑
тоспроможність підприємств являє собою важливу 
категорію ринкової економіки, яка характеризується 
можливістю й ефективністю адаптації підприємств 
до умов ринкового конкурентного середовища. Між‑
народна конкурентоспроможність відображає адап‑
тивність підприємства до постійних змін зовнішнього 
середовища, а також можливість ефективного вико‑
ристання наявних внутрішніх резервів. У сучасних 
умовах господарювання особливу увагу треба приді‑
лити питанням забезпечення міжнародної конкурен‑
тоспроможності вітчизняних інжинірингових підпри‑
ємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Своє 
бачення та переконливі пропозиції щодо окремих 
аспектів формування стратегій підвищення конку‑
рентоспроможності підприємств в різний час вислов‑
лювали багато вчених економічної науки, зокрема 
слід назвати таких, як І. Ансофф, О. В. Виноградова, 
А. В. Войчак, О. Є. Гудзь, І. А. Коломоєць, Ф. Котлер, 
П. А. Стецюк, А. Томпсон.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є визначення особливостей 
стратегій міжнародної конкурентоспроможності ін‑
жинірингових компаній.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
стратегічний підхід є ключовим елементом формуван‑
ня, збереження й підвищення конкурентоспроможно‑
сті підприємства, оскільки він спрямований швидке 
реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі підприємства. Тому використання саме 
маркетингових заходів разом з управлінськими може 
забезпечити підприємству довгострокові конкурентні 
переваги на ринках різних рівнів.

Завдання забезпечення конкурентоспроможності 
українських підприємств до початку 90‑х років XX 
століття стояло лише перед окремими організаціями, 
орієнтованими на експорт і лише після кардинальних 
економічних реформ, дослідження конкурентоспро‑
можності в українській науці набуло теоретичної та 
практичну значущості. Сучасні вітчизняні підходи до 
вирішення проблеми забезпечення конкурентоспро‑
можності підприємств поки недостатньо врахову‑
ють зміни у світовій економіці, пов’язані з процесом 
глобалізації, а також із загостренням міжнародного 
суперництва, що ведеться в різних формах, різними 
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методами й на різних рівнях економіки [10]. Міжна‑
родна конкурентоспроможність є найважливішою 
комплексною характеристикою якісного стану това‑
рів, суб’єктів господарювання, їх структурних змін, 
порівняно з відповідними аналогами інших країн.

За думкою М. Портера конкурентоспроможність 
підприємства є відображенням відносного рівня ефек‑
тивності використання усіх видів наявних у цього під‑
приємства виробничих ресурсів [7, с. 36]. Г. М. Скудар 
продовжив думку М. Портера, стверджуючи, що кон‑
курентоспроможність —  це багатостороння економіч‑
на категорія, яка може розглядатися на рівні товару, 
товаровиробника, галузі, країни. Він обґрунтовує те, 
що конкурентоспроможність обумовлена економічни‑
ми, соціальними та політичними факторами позиції 
країни або товаровиробника на внутрішньому та зов‑
нішньому ринках [9].

В умовах глобальної економіки конкурентоспро‑
можність може визначатися також як здатність країни 
або підприємства протистояти міжнародній конку‑
ренції на власному ринку й ринках інших країн, вод‑
ночас вона є порівняльною характеристикою підпри‑
ємства, яка відбиває різницю між рівнем ефективності 
використання на ньому всіх видів ресурсів порівняно 
до аналогічних показників інших підприємств певної 
однорідної групи.

Міжнародна економічна діяльність господарських 
суб’єктів створює умови для їх ефективного функ‑
ціонування в сучасній ринковій економіці і формує 
об’єктивну основу інтеграції України в світову госпо‑
дарську систему. Міжнародна конкурентоспромож‑
ність підприємства розглядається як здатність під‑
приємства створювати та реалізовувати продукцію, 
цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж 
в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому 
ринку [5], відображає можливість ефективної вироб‑
ничо‑господарської діяльності в умовах глобального 
конкурентного ринку. Це забезпечується всім комп‑
лексом наявних у підприємства ресурсів.

Конкуренті умови в різних галузях на міжнародних 
ринках не однакові, сучасна теорія конкуренції і стра‑
тегічного управління підприємствами визначають ос‑
новні види базових стратегій практичне застосування 
яких потребує адаптації до умов конкретної галузі. 
Найвагомішими факторами, які визначають успіх ін‑
жинірингових компаній (далі —  ІК), або будь‑якого 
з підприємств, в конкуренції є: ринкова ситуація (зо‑
внішнє середовище підприємства); наявний потенці‑
ал (внутрішнє середовище підприємства); поведінка 
підприємства (динамічні процеси). Важливо, що дані 
фактори є взаємопов’язаними і у сукупності своїх змін 
визначають зміни конкурентоспроможності конкрет‑
них суб’єктів сфери ринкової пропозиції, тобто здат‑

ності досягнення успіху в конкуренції. Взаємовплив 
факторів конкурентоспроможності ІК наведено на 
рис. 1. З наведеного рисунку видно, що конкуренто‑
спроможність ІК є динамічною категорією, оскільки 
находиться у прямій залежності від змін факторів її 
формування. Але варто зауважити, що фактори конку‑
рентоспроможності мають й послідовну взаємозалеж‑
ність. Так, наявний потенціал ІК визначає її поведінку 
(умови пропозиції, превентивні дії та ін.). В свою чер‑
гу поведінка ІК в умовах ринку (монополія обмежена 
олігополією, або двостороння монополія) визначає 
зміни в ринковій ситуації (кон’юнктурі). Кон’юнкту‑
ра ринку визначає вимоги попиту і можливість його 
задоволення пропозицією, отже дохід і зміну потенці‑
алу ІК. Оновлений потенціал ІК знову визначає його 
поведінку тощо.

Рис. 1. Взаємозалежність факторів 
конкурентоспроможності ІК (Розроблено автором)

Цілеспрямованість, послідовність і ефективність 
дій з підвищення конкурентоспроможності є резуль‑
татом реалізації планів ІК, що часто визначають‑
ся термінами «конкурентна стратегія», «стратегія 
конкуренції», ключовим у яких є слово «стратегія». 
Слово стратегія походить від грецького «strategos». 
У військовій науці це поняття визначає: мистецтво 
генерала; план перемоги над ворогом; мистецтво вій‑
ськового керівництва. Вперше, відносно до виробни‑
цтва, цей термін був використаний Альфредом Чан‑
дером–молодшим у 1962 році. Стратегія надає фірмі 
визначеність та індивідуальність [8, c. 87]. Найбільш 
поширеними в науковій літературі поглядами на сут‑
ність конкурентної стратегії є поняття сформульова‑
ні Г. Азоєвим [1], Ф. Котлером [6], М. Портером [7], 
А. Томпсоном та А. Стриклендом, Ю. Івановим [12]. 
За результатами огляду літературних джерел, можна 
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стверджувати, що загальним для всіх визначень кон‑
курентної стратегії є бачення її, як специфічного виду 
поведінки (поводження) завдяки якому підприєм‑
ство забезпечує собі ринковий успіх. В сучасній тео‑
рії конкуренції домінують дві основні системи вибору 
конкурентних стратегій, основаних на забезпеченні їх 
адекватності умовам (видам) ринків конкурентного 
середовища —  Ф. Котлера та М. Портера. Ф. Котлер 
визначає чотири види (класи) конкурентних страте‑
гій [6]: 1. Стратегія лідера. 2. Стратегія претендента 
на лідерство. 3. Стратегія послідовника. 4. Стратегія 
фахівця.

У підході М. Портера за основну класифікацій‑
ну ознаку використовується співвідношення між 
масштабом конкуренції і типом конкурентної пере‑
ваги. Поняття конкурентної переваги введено самим 
М. Портером і визначає такі характеристики продук‑
ції підприємства, які дозволяють йому випереджати 
конкурентів по показникам рентабельності та стійко‑
сті його ринкової позиції. Конкурентні переваги фор‑
муються, як матеріальними, так і нематеріальними 
активами підприємства і проявляються в найбільш 
високій якості товарів та послуг що пропонуються 
ринку. М. Портер пропонує декілька варіантів під‑
ходів до вибору конкурентної стратегії підприємства 
[7], а основні типи стратегій міжнародної конкуренто‑
спроможності сформульовані таким чином [3]: 1) гло‑
бальна конкуренція в широкому асортименті товарів, 
конкуренція між виробниками певного асортименту 
товарів галузі у світовому масштабі, перевага у дифе‑
ренціації або лідерства у зниженні витрат); 2) глобаль‑
не зосередження на конкурентному сегменті галузі, на 
якому фірма веде конкурентну боротьбу у світовому 
масштабі; 3) у національному масштабі використан‑
ня переваг національних ринків для створення зо‑
середженого підходу до конкретного національного 
ринку; у результаті фірма досягає або диференціації, 
або мінімізації витрат в обслуговуванні споживачів 
національного ринку або його сегментів; 4) захищена 
ніша —  використовується в тих країнах, де уряд об‑
межує можливості глобальних конкурентів; підпри‑
ємства вимушені будувати свою стратегію на конкрет‑
них національних ринках, враховуючи ці обмеження.

Суттєві ознаки різних типів конкурентних стра‑
тегій, доволі повно і стисло охарактеризовано в [7]. 
Отже, при виборі стратегії інжинірингу особливу ува‑

гу потрібно приділяти тому, на скільки запити спожи‑
вачів, канали збуту, перспективи росту, рушійні сили 
і тиск конкурентів на світовому ринку відрізняються 
від національного.

На основі джерел [1; 2; 4] пропонується формуван‑
ня та реалізацію стратегій міжнародної конкуренто‑
спроможності інжинірингових компаній поділити на 
такі етапи, кожен з яких є окремим функціональним 
елементом: 1) моніторинг середовища міжнародно‑
го ринку; 2) діагностика зовнішнього і внутрішнього 
середовищ підприємства; 3) оцінювання міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства, товарного 
портфеля та основних конкурентів на міжнародному 
ринку; 4) остаточне формулювання і реалізація стра‑
тегії управління міжнародною конкурентоспроможні‑
стю підприємства; 5) оцінювання і контроль реалізації 
певної стратегії підвищення міжнародної конкуренто‑
спроможності підприємства; 6) формування дій із ко‑
регування й усунення невідповідностей.

Стратегічні дії повинні розроблятись так, щоб не 
тільки залишатися цілісними протягом довгого часу, 
але й бути достатньо гнучкими і при необхідності була 
здійсненна їх модернізація чи переорієнтація.

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень в даному напрямі. Застосу‑
вання етапів формування стратегії підвищення між‑
народної конкурентоспроможності дасть змогу під‑
приємствам виконати успішний вихід на міжнародні 
ринки і здобути необхідні конкурентні переваги, до 
яких можна віднести значну концентрацію продук‑
ту із системою постійного контролю та підвищення 
якості, спрямоване просування продукції до цільових 
споживачів, розвиток збутових мереж, гнучку ціно‑
ву політику. Зважаючи на те, що ринку інжинірингу 
притаманна часова і просторова дискретність попиту, 
очевидно, що в основу розробки конкурентної страте‑
гії ІК повинно бути закладено принципи міжнародної 
багатонаціональної стратегії. Тобто, при виборі базо‑
вої конкурентної стратегії ІК повинна зважати, як на 
загальні тенденції розвитку галузі, так і специфічні 
вимоги споживачів до інжинірингових послуг на ок‑
ремих (перспективних) національних ринках. При 
цьому, поведінка ІК повинна бути адекватною типу 
будови конкретного національного ринку інжинірин‑
гу, що й стане подальшим предметом дослідження.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
АПК УКРАЇНИ НА РИНКАХ КНР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АПК УКРАИНЫ НА РЫНКАХ КНР

COMPETITIVENESS ASSESSMENT OF AIC UKRAINE ENTERPRISES  
IN THE MARKET CHINA

Анотація. У статті наведено теоретичне обґрунтування та узагальнення науково-методичних засад, спрямованих 
на дослідження та вдосконалення процедур оцінювання конкурентоспроможності, зокрема підприємств агропромис-
лового комплексу України на ринках Китайської Народної Республіки. Розглянуті існуючі основні наукові підходи до ви-
значення терміну «конкурентоспроможність підприємства». Зазначено, що в загальному вигляді здатність підприємств 
адаптуватись до навколишніх умов та ефективно функціонувати в умовах ризику та невизначеності називають конку-
рентоспроможністю підприємства. Тому актуальним є конкретизація визначення даної категорії, доцільності її застосу-
вання стосовно характеристики підприємств, що здійснюють свою діяльність в межах продовольчого комплексу України 
та виявлення факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств України, що відносяться до різних видів 
сільськогосподарського виробництва на ринку КНР.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, зовнішні загрози, внутрішні загрози, вплив глобалізації на 
агропідприємства.
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Аннотация. В статье приведены теоретическое обоснование и обобщение научно-методических основ, направлен-
ных на исследование и совершенствование процедур оценки конкурентоспособности, в частности предприятий агро-
промышленного комплекса Украины на рынках Китайской Народной Республики. Рассмотрены существующие основ-
ные научные подходы к определению термина «конкурентоспособность предприятия». Отмечено, что в общем виде 
способность предприятий адаптироваться к окружающим условиям и эффективно функционировать в условиях риска 
и неопределенности называют конкурентоспособностью предприятия. Поэтому актуальным является определение сущ-
ности данной категории, целесообразности ее применения в отношении характеристики предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в рамках продовольственного комплекса Украины и выявление факторов, влияющих на конкуренто-
способность предприятий Украины, относящихся к разным видам сельскохозяйственного производства на ринке КНР.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, внешние угрозы, внутренние угрозы, влияние глобализации 
на агропредприятия.

Summary. The article presents a theoretical study and synthesis of scientific and methodological principles designed to 
study and improves competitiveness assessment procedures, including the agricultural sector of Ukraine in the markets of 
China. The existing basic scientific approaches to the definition of the term «competitiveness». It is noted that in general, the 
ability of enterprises to adapt to environmental conditions and effectively operate in conditions of risk and uncertainty called 
competitive enterprise. So important is to determine the nature of this category, the feasibility of its application in relation to 
the characteristics of enterprises that operate within the food complex of Ukraine and to identify factors affecting the compet-
itiveness of Ukrainian enterprises related to different types of agricultural production in the China market.

Key words: competitiveness, external threats, internal threats, the impact of globalization on the competitiveness of agri-
cultural industry.

Постановка проблеми. Економіка України та 
агропромисловий комплекс (далі АПК), зокрема, 

в цілому переживають складні часи трансформації. 
Виробники продукції вимушені шукати нові шляхи 
для підвищення прибутковості власного бізнесу та 
збільшення реалізації продукції, оскільки зовнішнє 
середовище є достатньо мінливим і щодня виникають 
нові загрози. Метою діяльності будь‑якого підприєм‑
ства є розширення ринку збуту з метою максимізації 
прибутку. Водночас виникнення конкуренції спричи‑
нене тим, що велика кількість підприємств, зокрема 
аграрних, виробляють ідентичні товари та послуги, 
тому між ними неодмінно виникає боротьба за певний 
сегмент того чи іншого ринку. Особливо актуальним 
стає прогноз результату конкурентного змагання при 
виході на нові ринки або розширення своєї присутно‑
сті та закріплення позицій на раніше відкритих, зокре‑
ма при виході українськиї підприємств на ринок КНР.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ням конкурентоспроможності підприємства присвяче‑
ні роботи І. І. Білецької [1], І. І. Вінічєнка [3], П. Р. Дік‑
сона [4], І.3. Должанського [5], М. І. Долишнього, 
П. Ю. Бєлєнського [6] та ін. [13]. Дослідженням АПК 
в країні та світі присвячували свої праці вчені‑еконо‑
місти: В. І. Бойко, Н. І. Гомольська [6], О. Д. Гудзин‑
ський, С. М. Кваша, Ю. Є. Кирилов [8], Г. Ф. Мазур 
[9], О. В. Никитюк [10] та багато інших. Конкуренто‑
спроможність підприємств АПК України та розвит‑
ку олійно‑жирової промисловості України, зокрема, 
розглядаються такими вченими‑економістами як: 

Л. А. Євчук[7], Н. Л. Кузьмінська, В. В. Лазня, С. І. Тар‑
шин, В. М. Шумейко [11], О. М. Яценко [12] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є узагальнення науково‑ме‑
тодичних засад та розгляд практичних пропозицій, 
спрямованих на вдосконалення процедур оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств АПК Украї‑
ни на ринках КНР. Досягнення мети забезпечується 
вирішенням наступних завдань: 1) систематизувати 
наукові погляди на сутність поняття конкурентоспро‑
можність підприємства; 2) виявити вплив глобаліза‑
ції на конкурентоспроможність підприємств аграрної 
промисловості.

Виклад основного матеріалу. В літературі сут‑
ність конкурентоспроможності підприємства розгля‑
дається з кількох позицій. На основі аналізу здійснено 
групування за підходами до управління підприєм‑
ством і виокремлено основні визначення, що наведені 
у табл. 1.

Протягом останніх десятиліть в аграрному секторі 
основною рушійною силою та результатом розвитку 
продуктивних сил усіх країн стало формування сві‑
тової агро‑продовольчої системи, що відбувається 
в результаті інтенсифікації міжнародної кооперації та 
поділу праці, взаємодії та глобалізації національних 
товарних систем у сфері виробництва та продажу про‑
довольства.

Матеріальну основу становлять багатогалузеві 
продовольчі комплекси (ПК), що зазвичай охоплюють 
три функціональні сфери (рис. 1.), які функціонують 
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у взаємній залежності та здійснюють вплив одне на 
одного. Оскільки підприємства АПК не є замкнутою 
системою та проаналізувавши визначення конкурен‑
тоспроможності підприємства, пропонуємо власний 
погляд на визначення цього поняття на основі систем‑
но‑ситуаційного підходу.

Конкурентоспроможність підприємств АПК —  це 
система характеристик підприємства, що визначають 
його потенційні можливості адаптуватись до навко‑
лишніх умов та ефективно функціонувати в умовах 
ризику та невизначеності, випускати і реалізовувати 
продукцію, відмінну від конкурентної на ринку сіль‑
ськогосподарської продукції і послуг, можливість 
ефективного використання земельних, трудових, ма‑
теріально‑технічних і фінансових ресурсів та присто‑
сування до нових умов господарювання.

Сьогодні у межах світової агро‑продовольчої сис‑
теми функціонують три основні види сільськогоспо‑
дарського виробництва: індустріальне, плантаційне та 
дрібнотоварне, їх характеристики наведені у табл. 2.

Визначаючи світову кон’юнктуру на ринку, напри‑
клад, соняшникової олії, Україна, Аргентина та Ро‑

сійська Федерація вимушені конкурувати між собою. 
Особливо це відчувається між Україною та Росій‑
ською Федерацією, географічна близькість яких зму‑
шує здійснювати поставки своєї продукції на однакові 
ринки. В той же час, Аргентина в силу свого географіч‑
ного розташування, має змогу експортувати в ПAP, 
Китай, на відміну від України та Росії, продукція яких 
через велику відстань та, більшу вартість фрахту, поки 
що не є конкурентною. Цікавим є визначення найбіль‑
ших регіонів вирощування соняшникового насіння на 
основі [11, 12], адже саме його питома вага у структурі 
собівартість сирої олії залежно від олійності насіння 
та інших факторів знаходиться у межах 84,0–90,0%. 
Вітчизняні виробники мають деякі сильні конкурент‑
ні переваги на зовнішньому ринку аграрної промисло‑
вості, оскільки значне зниження курсу національної 
валюти, яка займає близько чверті у собівартості про‑
дукції, формує передумови для конкурентної ціни на 
міжнародному ринку. Також сама держава зацікавле‑
на в стимулювання виробників оліє‑жирової продук‑
ції до міжнародного співробітництва, оскільки таким 
чином формується потік іноземної валюти в державу.

Таблиця 1
Погляди деяких вчених сучасності на поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Підходи Визначення Автор, джерело

Функціональний можливість ефективної господарської діяльності підприєм-
ства та її практичної реалізації в умовах конкурентного ринку

Вінічєнко І.І. [3, с. 10]

Порівняльний наскільки продуктивна й ефективна фірма щодо конкурентів, 
посередників та в обслуговуванні замовлень

Діксон П.Р. [4, с. 131]

Ресурсний можливість ефективно розпоряджатися власними та позико-
вими ресурсами підприємства в умовах конкурентного ринку

Должанський І.З. [5, с. 384]

Порівняльний та ресурсний тимчасовий стан об’єкта, забезпечуваний здатністю до кра-
щого використання ключових компетенцій у порівнянні з кон-
курентами й умінням підтримувати цей стан якийсь час

Білецька І.І. [1, с. 81]

Потенціально‑ресурсний сукупність не реалізованих конкурентних переваг Долишній М.І., Бєлєн‑
ський П. Ю. [6, с. 248]

(Складено авторами на основі [1–4, 6])

Рис. 1. Функціональні сфери багатогалузевих продовольчих комплексів (власна розробка автора)



40

// Економіка та управління підприємствами //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 4 (4), 2017

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших досліджень в даному напрямі.

Переробна промисловість не може ефективно 
функціонувати без якісної сировини та сучасних за‑
собів виробництва. Саме тому, лише за умови роз‑
витку виробництва кожної із сфер в державі можливе 
ефективну функціонування всього агропромислово‑

го комплексу. І, не зважаючи на велику кількість до‑
сліджень і досить численні публікації, питання кон‑
курентоспроможності та міжнародної інтеграції 
підприємств АПК, як предмету для забезпечення між‑
народного співробітництва з іншими країнами, в тому 
числі з КНР, вимагають більш глибокого дослідження 
та висновків.

Таблиця 2
Основні види сільськогосподарського виробництва

Вид Характеристика

Індустріальне

Характеризується орієнтацією на вирощування великих урожаїв моно‑культур або розведен‑
ня конкретних видів свійських тварин для продажу, яке розповсюджене у промислово‑розви‑
нутих країнах світу, домінує серед інших видів, стрімкий розвиток протягом останніх десяти‑
літь пов’язаний із широким застосуванням досягнень науково‑технічного прогресу..

Плантаційне
Спеціалізується на вирощуванні тропічних культур (банани, кава, какао), переважно для про‑
дажу на ринках у розвинених країнах. Зустрічається рідше, здебільшого в країнах Азії та Пів‑
денної Америки, де вирощують чай і каву та експортують практично на всі світові ринки.

Дрібнотоварне
Традиційно забезпечує потреби власне фермерів, а надлишки продаються на ринку, що ха‑
рактерно для сільських районів країн, які розвиваються та де зосереджена майже половина 
населення світу

(власна розробка автора)
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SPECIFICS OF IMPLEMENTING THE SOCIOECONOMIC POLICY  
TO ENSURE THE LABOR MARKET EFFICIENCY IN ARMENIA AND BELARUS

Abstract. In this article was analysed socioeconomic situation in Armenia from and Bekarus 2011 to 2015. It was observed 
the elasticity of employment with respect to GDP, the unemployment rate and the level of poverty. In same time was improved 
labor market efficiency and flexibility play a key role in the economic development of a nation, by making the goods produced 
by specific industries more competitive and results in higher labor productivity.

Key words: labour market, the elasticity of employment, unemployment, labor market efficiency and flexibility, dynamics of 
the GDP growth, export, industry.

Аннотация. В  данной статье представлен анализ социально-экономической ситуации в  Армении и  Беларуси за 
2011–2015 годы. Результаты анализа свидетельствуют об отрицательном значении коэффициента эластичности занято-
сти по ВВП, о наличии безработицы и бедности. В то же время обосновывается, что эффективность рынка труда и его 
флексибилизация играют ключевую роль в экономическом развитии обеих стран. Это способствует повышению конку-
рентоспособности товаров и производительности труда.

Ключевые слова: рынок труда, эластичность занятости, эффективность и флексибилизация рынка труда, динамика 
темпов роста ВВП, экспорт, промышленность.
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Statement of the problem

The Republic of Belarus is considering the development 
and strengthening of export potential, expansion of 

trade and economic and scientific‑technical cooperation 
among the strategic directions. The Republic of Belarus 
and the Republic of Armenia have good prospects for ex‑
panding cooperation in the sphere of industry, agriculture, 

jewelry industry, science and information technologies. 
Belarus is an important trade partner of Armenia, taking 
into account the volume of mutual trade which is third to 
Russia and Ukraine among the CIS countries. Bilateral 
trade and economic cooperation between Belarus and Ar‑
menia in recent years is rapidly developing —  the bilateral 
trade from 2001 to 2015 increased 12.1 times (from 2.9 to 
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35.4 million US dollars.)under the growth of the Belaru‑
sian export to 22.7 fold (from 1.2 to 22.7 mln. USD) [12]. 
However, for the dynamic development of sectors with 
high export potential requires appropriate conditions, i. e. 
not only production, but also highly qualified personnel. 
The overview of Business Environment and Enterprise of 
the World Bank and the European Bank Reconstruction 
and Development (EBRD) has proved the existence of 
occupational imbalances in labor markets in the countries 
of the Eastern Partnership.

Formulation purposes of article
The results of the analysis of socioeconomic situation 

in Armenia from 2011 to 2015 could state that over the 
reported period the number of employed reduced, since 
the economic growth was accompanied by reduction in 
the number of employed, which is explained by higher 
(increase in) labor productivity. The elasticity of employ‑
ment with respect to GDP was negative, while the un‑
employment rate remained rather high over the reported 
period. In 2014, the rate of unemployment in Armenia 
comprised 17.6%, but in 2015 18.5% on average, and this 
rate exceeded 24% in the case of urban settlements (in the 
case of the age group from 15 to 24 this rate accounted for 
37.2% [13]. From 2011 to 2013, the average value of the 
employment elasticity with respect to GDP amounted to 
–0.147[4, p 264–267], while over the period from 2011 
to 2014 the value reached –0.305 [9, p.77–78]. In 2015, 
the level of poverty in Armenia amounted to 29.8% [7, 
p. 41]. Meanwhile, when negative values of the employ‑
ment elasticity with respect to GDP are reported and the 
GDP growth rates are still positive the Government of 
Armenia needs to implement such policies that would re‑
sult in creating more jobs and boosting the employment, 
thus increasing the labor demand. Therefore, the active 
labor market programs (ALMPs) designed and carried 
out in compliance with the principles stated in the Law 
on Employment of Armenia that became effective on 
January 1, 2014 by replacing the Law on Employment 
and Social Protection of the Population when Becoming 
Unemployed, need to be tailored and targeted at those 
industries that are of high job‑creation potential (i. e. la‑
bor‑intensive sectors of the economy)[5, p 4], thus boost‑
ing the labor supply in the market[10, p. 149]. According 
to the Armenia Development Strategy for 2014–2025 the 
number of employed outside the agriculture is expected 
to grow by 220,000 employees in 2025, and the expected 
average value of employment elasticity with respect to 
GDP for the period from 2014 t0 2025 is 0.2, and an in‑
crease in the number of the employed is expected to be re‑
ported due to the decrease in the number of unemployed 
(the unemployment rate in 2025 is expected to reach 10% 
[1, p. 76–77] if the average annual GDP growth rate is 

6%). Moreover, special efforts would be made to tack and 
address the unemployment among the young people [1, 
p.76–77], in designing ALMPs and other activation pro‑
grams. It needs to be stated that ALMPs and activation 
programs can address labor market failures and other la‑
bor‑market related issues if the Government of Armenia 
starts reporting a substantial progress in implementing 
the Export‑Led Industrial Development Strategy[3], cou‑
pled with the fact that tourism industry, and other sectors 
of the economy of strategic importance report growth as 
well, thus ensuring increase in the number of employed 
in the medium‑term. Meanwhile, Armenia is currently 
facing some constraints that hinder the successful imple‑
mentation of the Strategy, since the crisis in Russia and in 
other Eurasian Economic Union (EAEU) member states 
(such as Belarus and Kazakhstan) have negatively affect‑
ed the development of the Armenian economy (decline 
in foreign trade, and remittances of labor migrants). On 
the other hand, upon Armenia’s accession to the EAEU 
the sectors of the economy such as manufacturing of con‑
struction materials, apparels, agriculture and IT industry 
were selected as “priority sectors” that Armenia would 
cooperate with other EAEU member‑states[11]: i. e. to 
strengthen ties among Armenian companies of the respec‑
tive sectors and EAEU counterparts, and etc. Therefore, 
one of the priority objectives of the economic policy of 
Armenia needs to be to ensure the growth of various sec‑
tors of economy the goods of which have competitive ad‑
vantage in the markets of the EAEU member‑states, and 
can report growth in exports to the EAEU member states 
and other nations. For this purpose, the Government 
needs to play a key role in ensuring the dynamic growth 
of these sectors of economy. Hence, the effectively func‑
tioning labor market (labor market efficiency) could play 
a crucial role in this process, since in the sector‑specific 
labor market where a demand for respective labor force 
exists it could be supplied with the respective workforce, 
the skills and knowledge of which could satisfy the needs 
of the employers that would allow them to report higher 
labor productivity, and higher returns that would lead to 
an increase in real wages. Meanwhile, an increase in the 
demand for the respective workforce and its supply in the 
given sectors of economy could be ensured due to coor‑
dinated implementation of the socioeconomic policy. On 
the other hand labor market efficiency and flexibility[6, 
p.7] play a key role in the economic development of a na‑
tion, by making the goods produced by specific industries 
more competitive and results in higher labor productiv‑
ity. Therefore, the Armenia Development Strategy for 
2014–2025 addresses various policies in the context of 
ensuring labor market efficiency targeted at its flexibility 
in accordance with the principles of the European Social 
Charter (Revised) [4, p. 80–84].
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Belarus: Belarus reported economic slowdown from 
2015 to 9 month of 2016. This is evidenced by the nega‑
tive dynamics of the GDP growth: over the period 2015–
9/2016, it ranged from 95.6% to 99.2%. At the same time 
the population of the country declined in 2010–16 time 
span. In particular, it fell in 0.02%, while the share of the 
labor force in the population is steadily declining and 
amounted to 61.96% in 2015. In the structure of the labor 
force the growth of working age population is noted (the 
growth rate for the period 2010–2016 was 27.8%). Fur‑
thermore, a reduction of the birth rate and an increase of 
mortality rate were recorded. The lingering of economic 
growth has led to an increase of shadow (unregistered) 
employment in the period 2010–9/2016. Especially, it 
increased from 0.7% to 1%. It is necessary to take into ac‑
count the peculiarities of the method of calculating the 
unemployment rate in the Republic of Belarus. Accord‑
ing to the Prime Minister of Belarus, the unemployment 
rate in Belarus, calculated according to the methodology 
of the International Labor Organization does not exceed 
5.2%. In spite of this, the rate of semi‑forced employment 
is growing, as evidenced by the work time loss dynamics 
in the real economy: more than 90% of working time loss 
is because of the holidays stipulated in the agreement be‑
tween the employee and the employer. Moreover, people 

are involuntarily working part‑time. Efforts of the State 
employment to reduce the level of official unemployment 
service (employment rate, calculated in relation to the 
number who applied in the order of 60%), are not effec‑
tive enough, as there is a steady increase in the duration 
of unemployment. If in 2010 the average unemployed per‑
son finds a job within 3.9 months, then in 2015 this period 
rose to 4.1 months. The situation is further exacerbated in 
because of the migration processes, which entail a nega‑
tive impact on the Republic of Belarus labor force.

Conclussion: Studies conducted by these organiza‑
tions show that 55% of the Belarusian and 43% of the 
Ukrainian and Moldovan companies have inadequately 
skilled labor which from the viewpoint of enterprises is a 
major obstacle for their activities and development. Low‑
er figures are characteristic to Armenia (12%) and Geor‑
gia (27%). Thus, the number of employers who feel the 
problem of selection of qualified personnel increased in all 
the EAP countries, except Georgia. In Belarus, as in other 
example of transition country, the problem is the gap be‑
tween the qualified personnel and the requirements of the 
subjects of labor demand. The problem of acquisition of 
the required competences and qualifications of the work‑
force lies in the weak coordination of market mechanism 
of educational services and the labor market.
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СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

REGULATION SYSTEM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE EUROPE

Анотація. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення державно-приватного партнерства в  країнах 
Східної Європи. Визначено міжнародні стандарти державно-приватного партнерства як специфічної форми управління 
державною власністю з участю приватного партнера. Показані особливості регулювання механізму державно-приват-
ного партнерства в деяких країнах Східної Європи, а саме Білорусії, Албанії, Хорватії, Румунії, Польщі. Проаналізовано 
принципи та ознаки здійснення державно-приватного партнерства в Україні та країнах ЄС. Розглянуто питання рефор-
муванні моделей участі приватного сектора в проектах державно-приватного партнерства, а також виявлено проблеми, 
які зумовлено зростанням попиту на розбудову інфраструктури за умов обмежених фінансових ресурсів, посиленням 
конкуренції за кошти і знання, а також стимулюється успішним досвідом реалізації проектів ДПП інших держав, зокрема, 
розвинутих країн Західної Європи.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інфраструктура, нормативно-правове регулювання, форма управ-
ління.

Аннотация. Проведен анализ нормативно-правового обеспечения государственно-частного партнерства в странах 
Восточной Европы. Определены международные стандарты государственно-частного партнерства как специфической 
формы управления государственной собственностью с участием частного партнера. Показанные особенности регули-
рования механизма государственно-частного партнерства в некоторых странах Восточной Европы, а именно Беларуси, 
Албании, Хорватии, Румынии, Польше. Проанализированы принципы и признаки осуществления государственно-част-
ного партнерства в  Украине и  странах ЕС. Рассмотрен вопрос реформировании моделей участия частного сектора 
в проектах государственно-частного партнерства, а также выявлены проблемы, которые предопределены ростом спро-
са на развитие инфраструктуры при условиях ограниченных финансовых ресурсов, усилением конкуренции за средства 
и знания, а также стимулируется успешным опытом реализации проектов ДПП других государств, в частности, разви-
тых стран Западной Европы.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, нормативно-правовое регулирование, 
форма управления.
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Summary. The analysis of legal base of public-private partnerships in Eastern Europe was done. Determined international 
standards of public-private partnership as a specific form of state property involving a private partner. The peculiarities of 
regulation of public-private partnerships in some Eastern European countries, for example Belarus, Albania, Croatia, Romania 
and Poland. Analyzed the principles and features of the implementation public- -private partnership in Ukraine and the EU. The 
question of reforming the model of private sector projects, public-private partnerships and identified problems caused by the 
growing demand for infrastructure development in conditions of limited financial resources, increased competition for resources 
and knowledge, and stimulates successful implementation of PPP projects other states, in particular the developed countries of 
Western Europe.

Key words: public-private partnerships, infrastructure, legal regulation, the form of governance.

Постановка проблеми. В Україні про держав‑
но‑приватне партнерство (далі ДПП) говорять 

з моменту здобуття незалежності, втім тільки в 2010 
році з’являється нормативне регулювання такого 
партнерства у вигляді рамкового закону.

Варто зазначити, що здебільшого міжнародні рам‑
кові документи щодо визначення, стандартів, умов 
застосування ДПП не мають обов’язкового характеру, 
а виступають значною мірою орієнтовними для націо‑
нальних державних органів і не визначають чітких за‑
ходів для вдосконалення законодавства та інституцій‑
ної бази здійснення ДПП (за винятком обов’язкових 
вимог до держав‑членів ЄС).

Так, Зелена книга Європейської комісії щодо ДПП 
дає досить широке визначення ДПП як різних «форм 
співпраці між органами державної влади та діловим спів‑
товариством, метою якої є забезпечення фінансування, 
будівництва, реконструкції, управління та обслугову‑
вання інфраструктури чи надання послуг». Залишаючи 
непорушними дискреційні повноваження національних 
законодавчих та виконавчих органів щодо визначення 
конкретних моделей та умов співпраці, Зелена книга ок‑
реслює лише основні риси відносин ДПП, якими є:

 – тривалість співпраці державного та приватного 
партнерів;

 – фінансування проекту приватним партнером та 
компенсація витрат приватного партнера (у т. ч. за 
рахунок державних коштів);

 – провідна роль у реалізації проекту (проектування, 
завершення, впровадження, фінансування) надана 
приватному партнеру, тоді як дії державної сторо‑
ни зосереджуються на забезпеченні нагляду за ре‑
алізацією проекту та досягненні відповідної мети 
(захист публічного інтересу, провадження цінової 
політики, тощо);

 – розподіл ризиків між державним та приватним 
партнером, який не обов’язково передбачає перехід 
усіх чи більшості ризиків до приватного партнера 
(це питання врегульовується щодо кожного проек‑
ту в індивідуальному порядку).
У свою чергу, національні законодавства в країнах 

ЄС, та Східної Європи зокрема, яким визначається 

правовий режим здійснення ДПП на території цих 
держав, сформовано нормативно‑правовими актами, 
які розроблені з урахуванням найкращих міжнарод‑
них практик, що спрямовані, насамперед, на впрова‑
дження найбільш стабільних, чітких, передбачуваних 
та гнучких умов для розвитку практики ДПП. Саме 
тому, у нашій статті ми намагатимемось виокремити 
ті напрацювання в практиці регулювання ДПП в краї‑
нах Східної Європи, які варто врахувати в Україні при 
вдосконаленні чинного законодавства щодо впрова‑
дження механізмів державно‑приватного партнерства 
в практичну площину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти проблеми регулювання та розвитку держав‑
но‑приватного партнерства достатньо широко роз‑
глянуті в наукових працях провідних вітчизняних 
і зарубіжних вчених, а саме Т. І. Єфименко, Є. Л. Че‑
ревиков, І. В. Запатріна, К. В. Павлюк, І. В. Богдан, 
О. В. Степанова, В. В. Гуменюк, І. В. Іголкін, І.М Іва‑
нова, Л. П. Овчарова та ін. Визнаючи наукову і прак‑
тичну цінність їх досліджень, слід зазначити, що 
державно‑приватне партнерство, особливо в країнах 
з перехідною економікою потребує ефективного регу‑
лювання з боку держави. Досвід країн Східної Європи, 
які успішно використовують модель державно‑при‑
ватного партнерства, в першу чергу для розвитку 
інфраструктури, яскраво ілюструє необхідність удо‑
сконалення системи регулювання такого партнерства 
в Україні.

Тому метою статті є дослідження специфіки регу‑
лювання державно‑приватного партнерства в інфра‑
структурі в країнах Східної Європи.

Виклад основного матеріалу. На основі прове‑
деного дослідження серед міжнародних документів 
щодо стандартів режиму з максимальним захистом 
інтересів приватного та державного партнерів в роз‑
винених країнах, варто виокремити наступні:

А) Документи міжнародних організацій, в т. ч. МФО
1. Керівництво для законодавчих органів щодо 

приватного фінансування проектів у сфері інфра‑
структури, розроблені Комісією ООН з права міжна‑
родної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), 2000 [1, с. 8].
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2. Типові положення законодавства щодо інфра‑
структурних проектів, які фінансуються приватним 
коштом, розроблені Комісією ООН з права міжнарод‑
ної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), 2003 [2, с. 8].

3. Основні принципи сучасного закону про конце‑
сії, розроблені Європейським банком реконструкції та 
розвитку, 2005 [3, с. 8].

4. Основні елементи закону про Концесійні догово‑
ри, розроблені Організацією економічного співробіт‑
ництва та розвитку, 1999–2000 [4, с. 8].

Б) Документи Європейського Союзу:
5. Тлумачне повідомлення Європейської Комі‑

сії щодо концесій в законодавстві Співтовариства, 
29.04.2000 [5, с. 8].

6. Рекомендації Європейської Комісії щодо успіш‑
ного державно‑приватного партнерства, 2003 [6, с. 8].

7. Зелена книга щодо державно‑приватних парт‑
нерства та законодавства Співтовариства у сфері дер‑
жавних контрактів та концесій, 30.04.2004 [7, с. 9].

8. Повідомлення Комісії до Європейського Парла‑
менту, Ради, Європейського соціально‑економічного 
комітету та Комітету регіонів щодо державно‑приват‑
ного партнерства та законодавства Співтовариства 
про державні закупівлі та концесії 15.11.2005 [8, с. 9].

9. Резолюція Європейського Парламенту щодо 
державно‑приватного партнерства та законодавства 
Співтовариства про державні закупівлі та концесії, 
2006 [9, с. 9].

10. Тлумачне Повідомлення Комісії щодо засто‑
сування законодавства Співтовариства про державні 
закупівлі та концесії до юридично‑оформлених дер‑
жавно‑приватних партнерств, 2008 [10, с. 9].

11. Директива 2014/23/ЄС Європейського Парла‑
менту та Ради від 26 лютого 2014 року про укладання 
договорів концесії [11, с. 9].

12. Директива 2014/24/ЄС Європейського Парла‑
менту та Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про дер‑
жавні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/EC 
[12, с. 9].

13. Директива 2014/25/ЄС Європейського Парла‑
менту та Ради від 26 лютого 2014 року щодо здійснен‑
ня закупівель організаціями, що працюють у водогос‑
подарському, енергетичному, транспортному секторах 
та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 
2004/17/EC [13, с. 9].

Варто зазначити, що здебільшого документи, що 
наведені в групі А не мають обов’язкового характеру, 
а виступають значною мірою орієнтовними, рамкови-
ми для національних державних органів і не визнача‑
ють чітких заходів для вдосконалення законодавства 
та інституційної бази здійснення ДПП.

Разом з тим, варто звернути увагу на те, що в групі 
Б, серед документів ЄС, можна виділити як тлумачні, 

роз’яснювальні документи щодо ДПП, так і спеціаль‑
ні директиви наднаціонального характеру останніх 
років, а саме починаючи з 2014 року, що регулюють 
державні контракти або концесії.

Так, для уникнення правової невизначеності та 
створення рівних умов для доступу на ринки дер‑
жав‑членів ЄС різних приватних учасників було 
прийнято Директиву 2014/23/ЄС Європейсько‑
го Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про 
укладання договорів концесії. Варто зауважити, що 
державно‑приватне партнерство за нормами ЄС може 
здійснюватися як у формі договору на виконання дер‑
жавного замовлення та регулюватися Директивою 
2014/24/ЄС, так і у формі концесії, врегульованої Ди‑
рективою 2014/23/ЄС.

До ознак ДПП належать:
 – надання прав управління (користування, експлу‑

атації) об’єктом партнерства або придбання, ство‑
рення (будівництво, реконструкція, модернізація) 
об’єкта державно‑приватного партнерства з по‑
дальшим управлінням (користуванням, експлуата‑
цією), за умови прийняття та виконання приватним 
партнером інвестиційних зобов’язань відповідно до 
договору, укладеного в рамках державно‑приватно‑
го партнерства;

 – довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 – передача приватному партнеру частини ризиків 

у процесі здійснення державно‑приватного парт‑
нерства;

 – внесення приватним партнером інвестицій в об’єк‑
ти партнерства із джерел, не заборонених законо‑
давством.
З метою успішного досягнення вищеназваних оз‑

нак на основі статті 3. Закону України Про держав‑
но‑приватне партнерство (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2010, № 40, ст. 524) слід у процесі 
здійснення державно‑приватного партнерства дотри‑
муватися наступних принципів:

 – узгодженості інтересів державних та приватних 
партнерів з метою отримання взаємної вигоди;

 – успішності в досягненні порівняно вищої економіч‑
ної ефективності діяльності, ніж у разі здійснення 
такої діяльності державним партнером без залучен‑
ня приватного партнера;

 – справедливості розподілу ризиків між державним 
та приватним партнерами, пов’язаних з виконан‑
ням договорів, укладених у рамках державно‑при‑
ватного партнерства;

 – рівності перед законом державних та приватних 
партнерів та заборони будь‑якої дискримінації прав 
державних чи приватних партнерів;

 – незмінності строку дії договору, укладеного в рам‑
ках державно‑приватного партнерства, цільового 
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призначення та форми власності об’єктів, що пе‑
ребувають у державній або комунальній власності, 
переданих приватному партнеру;

 – визначності як державними, так і приватними парт‑
нерами, прав і обов’язків, передбачених законодав‑
ством України та визначених умовами договору, 
укладеного у рамках державно‑приватного парт‑
нерства;

 – конкурсності у визначені приватного партнера, 
крім випадків, встановлених законом.
Дотримання вищеозначених принципів на шляху 

впровадження ДПП вимагає на рівні країни наявність:
 – спеціального законодавства, що формує міцну ос‑

нову для різних форм ДПП, в т. ч. концесій;
 – чіткої державної політики, яка є основою проектів, 

що реалізуються за участю приватного сектора;
 – чітко сформульованих норм.

Стабільний та передбачуваний правовий режим 
концесії дасть можливість справедливої, прозорої та 
доступної системи процедур, за якими реалізуються 
проекти ДПП. При цьому має мати місце відповідність 
концесійного законодавства системі права та законо‑
давства держави в цілому, що дозволить проводити як 
переговори стосовно концесійних договорів, так і ре‑
алізовувати право на оскарження в суді чи арбітражі.

Висновки та пропозиції. Аналіз законодавства 
країн Східної Європи у сфері ДПП свідчить про те, що 
для низки держав даний сектор відіграє важливе місце 
у залученні інвестицій та нових технологій. В той же 
час, дослідження свідчить, що сама якість норм зако‑
нодавства не гарантує досягнення позитивного ефек‑
ту, оскільки ключовою залишається ефективність дій 
держави з реалізації його приписів та впровадження 
в практику закладених моделей ДПП.
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВА СПАДЩИНА О. О. РУСОВА  
(ДО 170-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А. А. РУСОВА 
(К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

THE LIFE AND SCIENTIFIC LEGACY OF O. RUSOV 
(TO 170-TH ANNIVERSARY FROM BIRTHDAY)

Анотація. Статтю присвячено 170-річчу з дня народження видатного статистика і громадського діяча XIX ст. О. О. Ру-
сова. Розглянуто його життєвий шлях, представлено основні публікації, охарактеризовано результати його наукових 
досліджень. Визначено історичну роль вченого у розвитку теоретичних та методологічних засад статистики. Визначено 
внесок вченого у розвиток теорії та методології статистичних досліджень, популяризацію використання статистичних 
методів: групувань, узагальнюючих характеристик (відносних і  середніх величин), табличного і  графічного методів. 
Особливу увагу О. О. Русов приділяв питанням проведення переписів, визначив методологічні та організаційні питання 
їх проведення, акцентував увагу на досвіді проведення переписів у зарубіжних країнах. В статті акцентовано увагу на 
розроблених вченим концептуальних основах статистичного спостереження, статистико-економічних програмах дослі-
дженнях економічного та суспільного життя губерній того часу.

Ключові слова: О. О. Русов, статистика, статистико-економічне дослідження, теорія та методологія дослідження.

Аннотация. Статья посвящена 170-летию со дня рождения выдающегося статистика и общественного деятеля XIX в. 
А. А. Русова. Рассмотрены его жизненный путь, представлены основные публикации, охарактеризованы результаты его науч-
ных исследований. Определена историческая роль ученого в развитии теоретических и методологических основ статистики. 
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Определен вклад ученого в развитие теории и методологии статистических исследований, популяризацию использования 
статистических методов: группировки, обобщающих характеристик (относительных и средних величин), табличного и гра-
фического методов. Особое внимание А. А. Русов уделял вопросам проведения переписей, определил методологические 
и организационные вопросы их проведения, акцентировал внимание на опыте проведения переписей в зарубежных стра-
нах. В статье акцентировано внимание на разработанных ученым концептуальных основах статистического наблюдения, 
статистико-экономических программах исследования экономической и общественной жизни губерний того времени.

Ключевые слова: А. А. Русов, статистика, статистико-экономическое исследование, теория и методология исследования.

Summary. The article is devoted to the 170th anniversary of the birth of a prominent statistician and a public figure of XIX 
century O. O. Rusov. The article deals with his life, presents his main publications, and describes the results of his research. The 
historical role of the scientist in the development of theoretical and methodological principles of statistics is discovered. The article 
describes the contribution to the development of scientific theory and methodology of statistical research, promotion of the use 
of statistical methods: grouping, generalization (relative and average values), tabular and graphical methods. Particular attention 
O. O. Russov gave to census, defined methodological and organizational aspects of their implementation, focused on the experience 
of censuses in foreign countries. In the article attention is focused on the conceptual framework of statistical observations, statis-
tical and economic research programs of economic and social life of the provinces at the time, which were developed by scientist.

Key words: O. Rusov, statistics, statistical and economic research, theory and methodology of research.

Випускника Київського університету, етнографа, 
громадського діяча Олександра Олександровича 

Русова (1847–1915) називали «батьком української 
земської статистики». Він народився в м. Києві 7 лю‑
того 1847 р. У 1868 р. закінчив історико‑філологічний 
факультет Київського університету. Кілька років пра‑
цював викладачем гімназії у Києві, займався етногра‑
фією та видавничою діяльністю. Був активним членом 
Російського географічного товариства. У 1874 р. брав 
участь у підготовці перепису населення Києва. Пізні‑
ше керував переписами в Ніжині, Харкові і Чернігові. 
Був одним з організаторів проведення оціночно‑ста‑
тистичних робіт (т. зв. чернігівської земської статис‑
тики) на Чернігівщині (1875–1878). Неодноразово 
виїжджав на навчання за кордон. У 1878–1880 рр. 
О. О. Русов працював у Ніжинському земстві, 1882–
1894 рр. керував оціночно‑статистичною роботою 
в Херсонській і Харківській губерніях.

У 1894–1898 рр. розробляв економічний баланс 
Чернігівської губернії, здійснив узагальнення зібра‑
них земськими статистиками матеріалів по 15 пові‑
тах губернії. В 1899–1902 рр. завідував статистичним 
бюро Полтавського губернського земства, де орга‑
нізував подвірний перепис та оціночний опис її по‑
вітів і міст. У 1902 р. змушений залишити Полтаву 
і переїхати до Петербурга. В 1902–1908 рр. очолював 
статистичний відділ Петербурзької страхової конто‑
ри, працював у статистичній комісії Вільного еконо‑
мічного товариства, виконуючи постійно ті чи інші 
завдання комісії. У 1903 р. вчений виступив з допо‑
віддю на засіданні комісії щодо питань введення ви‑
кладання статистики у середніх навчальних закладах 
В 1908–1915 рр. викладав статистику в Київському 
комерційному інституті.

До основних економіко‑статистичних праць 
О. О. Русова слід віднести: «Приклади опису окремих 
землеробських господарств у поселеннях Довжицької 
волості» (1877), «Ніжинський повіт. Статистико‑еко‑
номічний опис з проектами оцінки нерухомого майна 
повіту, таблицями і двома картами» (1880), «Харків 
за переписом 1892 року» (1893), «Опис Чернігівської 
губернії» (2 тт. 1898–99), «Короткий огляд розвитку 
російської оціночної статистики» (1913), інші.

О. О. Русов —  філолог за спеціальністю, а за покли‑
канням —  поет і музикант, був «вельми переконаним 
українофілом і великим знавцем української давнини, 
фольклору та музики». Розпочавши свою статистичну 
діяльність він «з самого початку зарекомендував себе 
першорядним статистиком, і за короткий час зайняв 
провідне місце серед найвизначніших статистиків» 
свого часу [2, с. 26].

Одними з перших статистичних досліджень вче‑
ного були праці «Приклади опису окремих землероб‑
ських господарств у поселеннях Довжицької волості» 
та «Статистико‑економічний опис Довжицької во‑
лості Чернігівського повіту», які було опубліковано 
у працях статистичного відділення при Чернігівській 
губернській земській управі (1877). Автор, використо‑
вуючи дані опитування селян та враховуючи характе‑
ристики достатку селянських господарств, виділив три 
їх типи: «бідні», «середні» і «багаті» [3, с. 122]. Характе‑
ризуючи кожний з виділених типів, учений досліджує 
склад родини, їх стать та вік для визначення «робочої 
чисельності населення», аналізує статок зазначених 
господарств, а саме, кількість землі (десятин), худоби, 
коней; у вартісному виразі (в руб.) будівель і споруд, 
худоби, знарядь праці, убранства приміщень, одягу 
та їжі, податків, зборів та платежів тощо. Поряд з цим 
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вчений визначає доходи від сільськогосподарської 
діяльності з урахуванням цін по кожному окремому 
її виду. Він переконаний, що усереднення обчислень 
за доходами і витратами не дозволяє надати реальну 
характеристику господарствам. Заслуговує на увагу 
здійснений дослідником порівняльний аналіз рів‑
ня добробуту селянських господарств Чернігівської 
і Київської губерній (за даними П. Чубинського). 
Проведений вченим аналіз бюджетів селянських гос‑
подарств Чернігівщини засвідчив «більшу заможність 
селян Київської губернії порівняно з селянами Черні‑
гівського повіту» [3, с. 137]. О. О. Русов підкреслює: 
«Збирання фактів про три типи господарств у різних 
місцевостях чернігівської губернії може надати бага‑
тий матеріал для порівняння як самих цих фактів, так 
і умов, що їх спричинили» [3, с. 138].

Вчений при статистико‑економічному досліджен‑
ні Довжицької волості насамперед зосередив увагу на 
розмірі земельних ділянок, їх розподілі за угіддями та 
розподілі власників землі за станом. Також було струк‑
туровано сільськогосподарські угіддя та проаналізовано 
оплату сільськогосподарської праці. За даними Статис‑
тичного комітету (1874 р.) надано характеристику посе‑
лень Довжицької волості та чисельності населення, роз‑
поділеної за статтю та станом, статтю та віком. Автором 
обчислено середні та відносні статистичні показники по 
поселенням, зокрема, «кількість осіб на 1 двір» [4, с. 171].

О. О. Русов підкреслював, що на Чернігівщині на‑
було розвитку «услід за землеробством, … розведення 
мануфактурних рослин —  коноплі, льону …», так звані 
«місцеві заняття населення»: прядіння пряжі, виробни‑
цтво тканин, мережева, вовнопрядіння тощо [4, с. 203]. 
Вчений характеризує «жіночий промисел», аналізує 
продуктивність жіночої праці та її оплати. Він вважає за 
необхідне при проведенні земських статистичних робіт 
звертати увагу і на інші «домашні та відхідні» промис‑
ли: бджільництво та рибальство, «бурначество та сплав 
плотів», а також «поденні роботи»: візництво, «горшоч‑
ний кустарний промисел», перевезення дров тощо.

Навіть у перших своїх наукових працях О. О. Русов 
демонструє глибину розробки питань, ґрунтовність й 
різнобічність проведених досліджень. Саме цим по‑
яснюється те, що «звернення Ніжинських земців до 
О. Русова не було випадковим. Вони чудово знали 
його добропорядність, високий професіоналізм, само‑
відданість при виконанні будь‑якої роботи» [13, с. 52].

У 1880 р. вийшло з друку дослідження О. О. Русо‑
ва «Ніжинський повіт. Статистико‑економічний опис 
з проектами оцінки нерухомого майна повіту, табли‑
цями і двома картами», яке було виконане за пропози‑
цією Ніжинського повітового земства [6]. Працюючи 
з двома помічниками, вчений застосував експедицій‑
ний спосіб опитування. Він не тільки цікавився умо‑

вами господарського побуту, а й соціальними пробле‑
мами. Наукова праця складається з таких розділів: 1. 
Територія та населення; 2. Сільське господарство; 3. 
Проект оцінки земельних угідь; 4. Будівлі. Автор за‑
значав, що при проведенні статистико‑економічного 
дослідження Ніжинського повіту за основу було взято 
програми, які застосовувалися для збирання відомо‑
стей в інших повітах Чернігівської губернії. Способи 
та прийоми дослідження визначались відповідно до 
мети, завдань та об’єкта дослідження. В результаті ін‑
тенсивної та кропіткої роботи був зібраний великий 
обсяг достовірної і унікальної інформації. Незважаю‑
чи на це, вчений був надзвичайно вимогливим до себе 
і стосовно отриманих відомостей зазначав, що «мате‑
ріали не завжди могли бути зібрані в бажаній повно‑
ті та правильності. Тому дану працю можна вважати 
тільки за початок для вивчення повіту, що потребує 
постійних подальших доповнень і виправлень» [6, 
с. XIV]. Вчений неформально ставився до будь‑якої 
справи і вважав себе «невиправним класиком», що 
вводив в опис повітів свою програму з географії, топо‑
графії, етнографії, аерографії, метеографії тощо. За цю 
працю О. О. Русов був нагороджений золотою медал‑
лю Російського географічного товариства [14, с. 298].

У цьому ж 1880 р. вчений публікує «Досвід програми 
для вивчення економічних і суспільних відносин у пів‑
денноросійському селі» [5]. Запитання програми побу‑
довано в такій послідовності: спочатку —  географічні та 
загальні статистичні відомості щодо населення; потім —  
щодо майна, праці, капіталу та споживання; останнім 
блоком є запитання щодо форм сільського співжиття, 
деякі з них охоплюють «сферу сімейної та особистої 
моральності». В цій науковій праці він коротко харак‑
теризує і програми, які було розроблено українськими 
дослідниками до нього, зокрема програму М. І. Зібера. 
О. О. Русов вважав, що «програма М. І. Зібера молодим 
працівникам може слугувати прекрасним керівниц‑
твом. Може здійсняться і бажання автора, що практи‑
ка вкаже на необґрунтованість деяких його положень 
і внесе поправки в його програму, яку він назвав «Досві‑
дом програми» [5, с. 18]. Більш детальну доповідь щодо 
цієї програми О. О. Русов зробив на засіданні статис‑
тичної комісії при ІІІ відділенні Вільного економічного 
товариства 9 грудня 1903 р. і опублікував її. Він вважав 
за потрібне повернутись до цієї програми, оскільки вона 
є «головним джерелом при складанні практичних про‑
грам» земської статистики, а також тому, що неоднора‑
зово доводилося «отримувати запити від статистиків» 
щодо можливості її придбання [10, с. 35–36].

Маючи різнобічні та ґрунтовні знання з багатьох 
галузей науки та суспільного життя, О. О. Русов 
був переконаний у необхідності допомоги практи‑
кам‑статистикам університетськими професорами 
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у «виробленні методів збору» статистичних даних. На 
його думку, «почесне місце» у вирішенні даних питань 
займав професор Лейпцігського університету Карл 
Бюхер, розробивши «програму для дослідження форм 
домашнього і так званого … кустарного виробництва». 
Вчений підкреслює «особливу цінність» статистич‑
них даних можливих вітчизняних досліджень, оскіль‑
ки, в країні «кустарні і домашні виробництва широко 
розповсюджені» [9, с. 40]. Заслуговує на увагу зробле‑
на автором порівняльна характеристика німецької та 
вітчизняної класифікації селян і ремісників.

О. О. Русов зазначав, що для майбутніх поколінь 
величезне значення має достовірне відтворення еко‑
номічного життя та економічних відносин губерній 
того часу. Втіленням цієї мети стала його фундамен‑
тальна двотомна праця «Опис Чернігівської губернії», 
яку було відзначено премією Харківського універси‑
тету та золотою медаллю Російського географічного 
товариства. Структурно робота складається із двох 
томів, перший —  з 10 розділів, другий —  з 7. Дослід‑
ження починається з так званих попередніх відомо‑
стей щодо утворення губернії, її складу, заселення 
території та зміни складу населення протягом XVIII–
XIX ст.; описує природні ресурси (клімат, ґрунти, 
водні ресурси тощо), аналізує розподіл площ губернії 
за угіддями (1860–1890), землеволодінням, лісами, 
луками; оцінює розвиток рільництва та скотарства. 
Окрім основного матеріалу, в першому томі наведе‑
но численні додатки, креслення, карти та картограми. 
У другому томі вчений досліджував населення губер‑
нії за різними ознаками, народну освіту, стан шляхів, 
промисловість, медицину та ін. Також аналізують‑
ся в динаміці обсяги земських доходів (1896–1898) 
і земських витрат губернії (1890–1897), проводиться 
порівняльний аналіз земських витрат Чернігівської 
губернії з витратами інших губерній. Як і в першому 
томі даної праці, вчений наводить численні додатки, 
карти і картограми [7].

На думку вченого, якщо «цифри 1‑го тому до пев‑
ної міри визначають, яким великим може бути ви‑
робництво найголовніших землеробських продуктів 
на території Чернігівської губернії, то у другому томі 
також намічені розміри задоволення лише найголов‑
ніших потреб (страхування житла, освіти, транспор‑
ту, лікування від хвороб) і визначені загальні суми 
платежів населення». О. О. Русов наголошував, що, 
незважаючи на великий обсяг зібраного, обробленого 
та проаналізованого матеріалу, зрозуміти розміри всіх 
потреб життя: «матеріальних, суспільних, розумових, 
моральних, естетичних, релігійних і т. п. —  можливо 
буде встановити лише тоді, коли статистичними до‑
слідженнями будуть накопичені матеріали про бю‑
джети різних економічних одиниць». Проте, на жаль, 

зазначав автор, цей процес ще тільки починається і не 
набув належного розвитку [7, с. Х].

Дослідники історії статистики визнавали висо‑
кий науковий рівень дослідження і зазначали, що це 
найкраща наукова праця, написана про Чернігівщину 
того часу. В «Описі Чернігівської губернії» О. О. Ру‑
сов широко використовував статистичні методи: гру‑
пувань, узагальнюючих характеристик, табличний, 
графічний та ін. Методологічні підходи до проведен‑
ня даного дослідження були застосовані згодом і в ін‑
ших українських земських статистичних відділеннях. 
О. О. Русов був надзвичайно добросовісним, відда‑
вався роботі з‑за захопленням. «Кожне слово, кожна 
цифра, що випускалася ним до друку, були ретельно, 
до педантизму виважені та перевірені. Такої ж ретель‑
ності він вимагав і від своїх співробітників». Із тих, 
хто «працював під його керівництвом, вийшло чимало 
корисних земських працівників» [12, с. 306].

Неодноразово О. О. Русов виступав з публічними 
лекціями, що стосувались знакових подій в Харківській 
губернії. Так, підсумовуючи результати перепису 1892 
р. в м. Харкові, вчений підкреслював важливість циф‑
рової інформації для характеристики масштабів міста. 
І зазначав, що «в Європейській Росії лише 5 міст пере‑
вищують Харків за величиною … в Харкові 90 років тому 
було лише 11 тисяч жителів, а зараз в усякому разі біль‑
ше 150 тисяч» [8, с. 31]. В своїй лекції вчений окреслив 
мету проведення переписів, розглянув методологічні та 
організаційні питання їх проведення, акцентував увагу 
на досвіді проведення переписів у зарубіжних країнах.

У період роботи в Київському комерційному інсти‑
туті О. О. Русов плідно працював над курсами лекцій 
зі статистики, прагнув узагальнити накопичений мате‑
ріал та висловити свою точку зору щодо розвитку зем‑
ської статистики, бажаючи залишити нащадкам напра‑
цювання попередніх років. У цей час він публікує «Про 
залізничну статистику. Конспект курсу» (1911), «Ко‑
роткий огляд розвитку російської оцінної статистики» 
(1913), «Коротка енциклопедія земської справи в її 
історичному розвитку» (1914) та ін. Останні дві його 
праці були видані «Гуртком студентів киян» Київсько‑
го комерційного інституту. Вони стали останнім нау‑
ковим доробком вченого, підсумком його багаторічної 
наукової статистичної діяльності. В даних працях він 
розкрив значення і охарактеризував етапи еволюцій‑
ного розвитку оціночної статистики, роль та значення 
земств й історичний розвиток земської справи.

О. О. Русов був «особливою людиною… Головною 
відмінною його рисою була надзвичайна правдивість. 
Він був абсолютно далеким від всякої фальші, нещи‑
рості та життєвих компромісів». Його вирізняли до‑
брота, надзвичайно гуманне відношення до людей та 
«повага до чужої особистості» [12, с. 307].
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PROSPECTS OF IRANIAN INVESTMENTS IN RA

ПЕРСПЕКТИВЫ ИРАНСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РА

Summary. The base for Armenian-Iran economic relations was laid from the very first days of independence 
of the Republic of Armenia. Nevertheless, at present the Iranian investments in Armenian economy are quite small 
due to the small consumer market of RA. In 2015, by becoming a member of EAEU, Armenia opens wide horizons for 
its investors considering the huge export market of the EAEU. The aim of this article is to identify the sectors of RA 
economy, which will allow the Iranian investors to make more profitable investments and to enter the EAEU market. 
For this research is applied the comparative analysis method.

Keywords: Foreign direct investments, investment climat, comparative analysis, revealed comparative advan-
tage, EAEU market.

Аннотация. Основа армяно-иранских экономических отношений была заложена с  первых дней неза-
висимости Республики Армения. Тем не менее, в настоящее время иранские инвестиции в армянскую эко-
номику довольно малы из-за малого потребительского рынка РА. В 2015 году, став членом ЕАЭС, Армения 
открывает широкие горизонты для своих инвесторов в виде возможности выхода на огромный рынок ЕАЭС. 
Целью данной статьи является выявить сектора экономики РА, которые позволят иранским инвесторам сде-
лать более выгодные инвестиции и выйти на рынок ЕАЭС. Для этого исследования применяется метод срав-
нительного анализа.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, сравнительный анализ, 
выявленные сравнительные преимущества, рынок ЕАЭС.

СВ
ІТ

О
ВА

 Е
КО

Н
О

М
ІК

А 
ТА

 М
ІЖ

Н
АР

О
Д

Н
І Е

КО
Н

О
М

ІЧ
Н

І В
ІД

Н
О

СИ
Н

И

М
И

РО
ВА

Я 
ЭК

О
Н

О
М

И
КА

 И
 М

ЕЖ
Д

УН
АР

О
Д

Н
Ы

Е 
ЭК

О
Н

О
М

. О
ТН

О
Ш

ЕН
И

Я

1. Statement of the problem

The Armenian‑Iranian economic cooperation was 
originated from the very first days of Armenia’s in‑

dependence. The Islamic Republic of Iran (here in after 
referred to as the IRI) was among the first which on 25 
December 1991officially recognized the independence of 
the Republic of Armenia (here in after referred to as RA), 
thereby establishing the grounds for diplomatic and eco‑
nomic relations [15].

In 1990 the Republic of Armenia was in an unfavorable 
economic condition losing their foreign markets because 
of collapse of USSR. But this was not the only disaster 
for Armenia. RA suffered losses of human resources and 
of production capacities because of 1988‑th earthquake 
and 1992‑th Artsakh war. In these conditions the good 
relationships with neighboring Iran was very important 
for the further development of RA.

Statistical data, however, evidence that up to now 
the level of the Armenian‑Iranian trade and investment 
cooperation is not satisfactory. As of the end of Septem‑
ber 2016, the gross flow of FDI from the IRI to RA made 
0.06%[10] of gross flow of total FDI in RA as of the same 
period, the same indicator did not exceed 0.1% in 1995–
2015 [12]. This fact, however, has a number of objective 
reasons. The consumer market of RA is quite small, RA 
and the IRI are neighboring countries, therefore, when 
making investments in Armenia the Iranian businessmen 
do not resolve the problem of entering more distant mar‑
kets. Also we can state the fact, that in the small consumer 
market of RA there are already goods of different coun‑
tries, both imported and locally produced, thus it is not 
so easy for the Iranian businessmen to resist the existing 
competition. This situation was during until 2015, when 
Armenia became a member of the Eurasian Economic 
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Union (here in after referred to as the EAEU), thus open‑
ing the doors to the EAEU multimillion market for the 
investors in RA. This may serve as a new incentive to the 
Armenian‑Iranian investment cooperation.

2. Analysis of recent researches and publications
The investment climate of RA and the factors impact‑

ing on it are analyzed by many economists. In his study 
Frunzik Voskanyan state that corruption hurts invest‑
ment: he said that corruption not only affects the budget 
investments but also reduces the budget revenues by tax 
evasion and poor tax administration, which can be disas‑
trous for further development of Armenia [11].

Many economists and international organizations 
have addressed the analysis of the Armenian‑Iranian eco‑
nomic relations. European Center for Strategic Studies 
and Security has presented the possible areas of the Arme‑
nian‑Iranian economic cooperation, including trade, en‑
ergy sector, transportation system, etc.[3]. The economist 
L. Petrosyan has referred to the development of the Ar‑
menian‑Iranian relations in 1991–2008 [26]. H. Marko‑
syan and A. Minasyan have focused on the comparative 
analysis of individual sectors of economy of RA and the 
IRI, as a result of which have concluded that at present 
there exist a lot of preconditions for Armenian‑Iranian 
economic cooperation [4].

T. Torosyan has addressed the Armenian‑Iranian trade 
relations, indicating key reasons for decline and growth 
in the Armenian‑Iranian commodity circulation [8]. 
H. Naveh touched upon the analysis of the Armenian‑Ira‑
nian trade relations, presenting the Armenian‑Iranian 
joint business prospects, as well as analyzing the Armeni‑
an‑Iranian export and import dynamics in2000–2010 [6].

The analyses by T. Torosyan and M. Afra were direct‑
ed to disclosing the competitiveness of the Iranian goods 
in the Armenian market, which revealed that in the Ar‑
menian market the Iranian goods were consumed mainly 
in 1992–2002, after which their competitiveness in the 
market was sharply declined, driven by the import of sim‑
ilar and more high‑quality goods from European and oth‑
er countries [7].

T. Torosyan and A. Yusefi have referred to the anal‑
ysis of dynamics of the Armenian‑Iranian investments, 
indicating that these investments are not of a satisfactory 
character and showing those main sectors of the econo‑
my in which investments have been made by the Iranian 
businessmen [9].

Various Armenian and other foreign authors have ad‑
dressed the analysis of the Armenian‑Iranian economic 
relations as well.

3. Formulation purposes of article
The problems of this research are presented below:

 • to explain strengths and weaknesses of Armenian in‑
vestment climate for Iranian investors,

 • to reveal the sectors of the economy of RA, with more 
profitability for Iranian investors in the context of ex‑
port to the EAEU market.

4. The main material
We have analyzed the factors supporting the invest‑

ment climate of Armenia and Iran, distinguishing the sim‑
ilarities and differences, aiming to understand whether in 
new economic conditions there is a prospect for signifi‑
cant increase in the Iranian investments in RA and what 
reality should the Iranian investors face up when making 
investments in Armenia.

First, let us refer to the similarities between invest‑
ment conditions of both countries.
 • Both in RA and the IRI the protection of investments 

is established by the law —  in RA by RA Law on For‑
eign Investments adopted in 1994[20] and in the IRI 
by the Foreign Investment Promotion and Protection 
Act (FIPPA) adopted in 2002[18], according to which 
foreign investments made in the country are guaran‑
teed, a non‑discriminatory approach is ensured for do‑
mestic and foreign investors, etc.

 • According to the same laws, both in RA and the IRI 
the enterprises with foreign capital are not subject to 
nationalization or confiscation, except for the extraor‑
dinary cases stipulated by the law. In such cases, the 
FDI must be totally reimbursed by current prices.

 • RA and the IRI from 1995 and 2003 respectively are 
the members of the Multilateral Investment Guaran‑
tee Agency of World Bank Group [23], which means 
that foreign investments made in these two countries 
are insured by this agency against the risks arising for 
non‑economic reasons.

 • There operate free economic zones in RA and the IRI, 
where the investors are provided with tax and customs 
privileges.
However, RA investment climate has also a number of 

differences in comparison to the Iranian investment cli‑
mate, which need to be taken into account by the Iranian 
businessmen when making investments in Armenia.

Natural and geographical differences
 • The IRI is rich in natural resources, whereas RA is not.

The consumer marketʼs diferences
 • The domestic consumer market of the IRI is quite 

large, whereas RA consumer market is small, however, 
when making investments in Armenia it is possible to 
export manufactured goods to the EAEU market un‑
der privileged conditions, and businessmen making in‑
vestments in Iran lack such an opportunity.

 • At the same time the life expectancy at birth in IRI is a 
little higher than in RA since 2010 [21].
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 • Therefore the annual growth of GDP per capita in RA 
is much higher, than in IRI, however the GDP per cap‑
ita in RA is less, than in IRI [21].

Differences related to production factors
 • The FDI inflow in RA less than in IRI.
 • The minimum salary in RA is AMD55000, in the IRI it 

is equivalent to about AMD78000 [19].
 • The adults’ literacy level, which is prioritized as a qual‑

itative indicator of the workforce, is 100% in RA and 
84% in the IRI [13].

 • The interest rate of the credits provided to the private 
sector by commercial banks is 16.41% in average in RA, 
which is higher than the same indicator in the IRI. In 
IRI the this indicator is14% in average [21].

 • The index of innovations of 35.14 in RA is higher than 
that in the IRI of 30.52 [2].

Differences related to the activities of enterprises
 • In terms of ease of doing business RA is ranked the 

38th in the world and the IRI the 120th [10].
 • In order to register a business in RA 4 days are required and 

in the IRI it takes 15.5 days, moreover the start‑up proce‑
durs to register a business in RA is less, than in IRI [5].

 • Enterprises operating in Armenia pay 10 types of taxes, 
and 20 —  in the IRI [21].

 • In RA the profit tax rate is 20% [20], in the IRI it is 
25% and the income tax in RA is 24.4–28%, but in IRI 
it is 30% [22].

 • What about construction permit, in RA this process 
takes 84 days, in IRI this takes a little long time‑99 
days [6].

 • When carrying activities in one of the free econom‑
ic zones of Iran, legal entities are exempt from profit 
tax and individuals from income tax for 15 years [14]. 
When carrying activities in RA under the same con‑
ditions, legal entities and individuals are exempt from 
profit tax and income tax respectively for an indefinite 
period of time [16].

 • A foreign investor and foreign resident can take out 
up to USD10000 in cash from RA [17], and up to 
USD5000 from the IRI [24]. In case of exceeding this 
amount, the necessary amount should be withdrawn 
through the banking system.

 • The index of protection of minority investors in RA is 
much higher (53), than in IRI (165). This means that 
minority investors were mor protected in RA [10].

 • Taking into account some freedom indexes we can state 
that in RA almost all of them are higher, than in IRI: 
this is true for labour freedom, trade freedom, business 
freedom, corruption freedom, investment freedom, 
economic freedom, financial freedom index etc [21].

Differences related to the foreign trade
 • The annual growth of export in RA is more higher, 

than in IRI[13].

 • What about the cost to export and cost to import, we 
must state that this indicator in RA is higher, so export 
and import are more expencive, than in IRI [21].

 • At the same time the time for export and time for im‑
port in RA is less, than in IRI [10].
Among the above differences there are such that argu‑

ment in favor of making investments in the IRI, whereas 
some other points evidence in favor of investing in RA. 
Therefore, the investors of both countries considering the 
above stated circumstances will be able to calculate gains 
and losses on the investments in each country, based on 
which the decision on making the investments shall be 
reached.

It is clear, however, that investments made in various 
sectors of RA economy will ensure different results for 
the Iranian businessmen. Thus, the question arises as to 
which sector can be more promising for the Iranian busi‑
nessmen to make investments.

Naturally, both in RA and the IRI there are sectors of 
economy where the operating entities are able to ensure 
competitiveness in foreign markets, considering the envi‑
ronmental, cultural, organizational, technical and techno‑
logical and other factors.

From our side, as an indicator of having advantage in 
the EAEU market a revealed comparative advantage in‑
dicator offered by Bela Balassa is considered [1].

Thus, based on calculations let us identify the presence 
or absence of a revealed comparative advantage in each 
sector of economy of RA and the IRI. The sectors where 
both countries will have a revealed comparative advan‑
tage will be considered by us as an option for creation of 
an efficient investment cooperation through the estab‑
lishment of joint ventures. The sectors where RA will and 
the IRI will not have a revealed comparative advantage 
will be regarded as promising sectors for investment in 
RA by the IRI. Calculations were made based on the in‑
formation of the World Bank [25] for2010–2015. As a re‑
sult we can state that the most efficient sector of RA and 
the IRI economy for establishment of joint ventures is the 
mining sector where both countries have revealed com‑
parative advantage in exports. Moreover, in this case it 
will not be effective to establish a joint venture in the near 
border free trade zone. This is one of unique areas where 
it would be desirable to make cluster‑based investments 
in the same area where the relevant ore mines are located.

In addition, in RA the effective sectors for the Iranian 
investments can be food industry, production of stones, 
plaster and cement, precious stones and metals and also 
base metals and items of metal origin. At the same time, 
in some cases production of items of metal origin can be a 
logical continuation of activities of an entity established 
in the area of extraction of the given metal ore.
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5. Insights from this study and perspectives  
for further research in this direction

The analysis conducted shows that RA investment 
climate has many advantages in comparison to the IRI in‑
vestment climate from the point of view of public literacy, 
use of innovations, ease of doing business, business eval‑
uation period, number of taxes paid by the entities and 
other factors. The sectorial analysis evidences that for 
the Iranian businessmen the best sector for establishment 

of joint ventures with Armenian partners is the mining 
sector, and in the food industry, production of stones and 
glass and items of metal origin the Iranian businessmen 
can make profitable investments both jointly with Arme‑
nian partners and alone. The investments made by this 
principle will enable the Iranian businessmen to enter the 
EAEU market on favorable terms by making investments 
in Armenia.
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURING OF 
ENTREPRENEURSHIP ON THE EMPLOYMENT OF POPULATION IN UKRAINE

Анотація. У статті досліджено основні тенденції організаційного структурування бізнесу та їх вплив на зайнятість 
населення в Україні. Показано, що підприємницьке середовище господарську діяльність здійснює переважно в малих 
організаційних формах, що не сприяє створенню інновацій. Обґрунтовано пріоритетні напрями формування політики 
зайнятості населення, що має бути тісно пов’язана із процесами організаційного структурування підприємництва, за-
вданнями інноваційно-індустріального розвитку галузей та базується на ідеї перерозподілу працівників із низькопродук-
тивних галузей в більш продуктивні. Запропоновано методичні підходи щодо створення високопродуктивних робочих 
місць на основі зміни пропорцій між малими, середніми та великими підприємствами з метою впровадження сучасних 
технологій, модернізації виробництва, активізації інноваційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення в офі-
ційному секторі національної економіки.

Ключові слова: ринок праці, організаційні форми, великі, середні, малі підприємства, інноваційний розвиток, інно-
ваційна зайнятість, державна політика зайнятості.

Аннотация. В статье исследованы основные тенденции организационного структурирования бизнеса и их влия-
ние на занятость населения в Украине. Показано, что предпринимательская среда осуществляет хозяйственную дея-
тельность преимущественно в  малых организационных формах, что не способствует созданию инноваций. Обосно-
ваны приоритетные направления формирования политики занятости населения, которая должна быть тесно связана 
с процессами организационного структурирования предпринимательства, задачами инновационно-индустриального 
развития отраслей и базируется на идее перераспределения работников с низкопродуктивных отраслей в более про-
дуктивные. Предложены методические подходы к созданию высокопродуктивных рабочих мест на основе изменения 
пропорций между малыми, средними и крупными предприятиями с целью внедрения современных технологий, модер-
низации производства, активизации инновационной деятельности, повышения уровня занятости населения в офици-
альном секторе национальной экономики.

Ключевые слова: рынок труда, организационные формы, большие, средние, малые предприятия, инновационное 
развитие, инновационная занятость, государственная политика занятости.

Annotation. The main tendencies of organizational structuring of business and their influence on employment of the popu-
lation in Ukraine are analyzed here. It’s shown that entrepreneurial environment undertakers economic activity mainly in small 
organizational forms, which doesn’t promote creation of innovations. The priority directions of employment policy formation of 
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the population are justified. It’s shown that it should be closely connected with the processes of organizational structuring of 
entrepreneurship and tasks of the innovational and industrial development of industries. It’s based on the idea of   redistribution 
of workers from low-productive industries to more productive ones. Methodical approaches to creation of highly productive jobs 
are proposed. It must be based on changes in proportions between small, medium and large enterprises. The main aim will be 
the introduction of modern technologies, modernization of production, activation of innovation activity, increase of employment 
level in the official sector of the national economy.

Keywords: labour-market, organizational forms, large enterprises, medium enterprises, small enterprises, innovation’s de-
velopment, innovative employment, public policy of employment.

Постановка проблеми. Інноваційно‑інвестиційну 
модель в Україні необхідно розбудовувати на базі 

створення інституційних, економічних та організацій‑
них умов для сталого розвитку галузей економіки, які 
визначають рівень конкурентоспроможності держави 
та її технологічно‑індустріальні перспективи. Про‑
те в Україні отримали розвиток низькотехнологічні 
сировинні та малонаукоємні галузі. Підприємницьке 
середовище свою господарську діяльність здійснює 
переважно в малих організаційних формах. У свою 
чергу подрібнення бізнесу та обмежені у зв’язку з цим 
інноваційні перспективи малих форм господарської 
діяльності автоматично позначаються на ринку праці 
та зайнятості населення. Тому дослідження пробле‑
матики формування політики зайнятості в Україні, 
яка залежить від тенденцій організаційного структу‑
рування підприємництва та інноваційних перспектив 
галузей національної економіки, є актуальною.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні 
питання організаційного структурування підпри‑
ємництва досліджено в працях зарубіжних вчених: 
І. Ансоффа, Т. Веблена, П. Друкера, Дж. Коммонса. 
Л. Конторовича, Д. Корнаи, К. Менара, Ю. Львова, 
Дж. Хікса, А. Шаститко. Важливий вклад в удоскона‑
лення системи управління організаційними структу‑
рами підприємництва внесли вітчизняні вчені: О. Ам‑
оша, М. Білопольський, І. Булєєв, А. Гальчинський, 
В. Геєць, М. Чумаченко, А. Чухно та інші. Проблемам 
відтворення трудового потенціалу та регулювання 
ринку праці приділено багато уваги в роботах М. Ар‑
мстронга, Д. Гелбрейта, Р. Еренбурга, Дж. Кейнса, 
К. Макконнелла, А. Оукена, П. Самуельсона, а також 
в працях українських вчених: І. Вернадського, С. По‑
долинського, М. Туган‑Барановського, А. Базилюк, 
Д. Богині, І. Бондар, О. Герасименко, О. Грішнової, 
А. Колота, Е. Лібанової, В. Мандибури, О. Новикової, 
А. Пересади та інших вчених.

Метою статті є обґрунтування пріоритетних на‑
прямів формування політики зайнятості в Україні, що 
тісно пов’язана із процесами організаційного струк‑
турування підприємництва, завданнями інноваційно‑
го та індустріального розвитку галузей національної 
економіки.

Основні результати дослідження. З метою реалі‑
зації в Україні стратегії структурної перебудови наці‑
ональної економіки необхідно визначити пріоритетні 
галузі, що доцільно розвивати та надавати їм держав‑
ну підтримку, а також сформувати конкурентний ри‑
нок праці, який спроможний гарантувати зайнятість 
в інноваційних галузях національної економіки. Це 
дуже важливо з огляду на стан інноваційної діяльно‑
сті в Україні. Якщо у 1995 році частка підприємств, 
що реально впровадили інновації, становила 22,9%, 
то за результатами 2015 року —  знизилася до 15% 
(табл. 1). Наказом Міністерства економіки України 
від 02.03.2007 № 60 «Про затвердження Методики 
розрахунку рівня економічної безпеки України» в ча‑
стині показників та їх порогових значень, що харак‑
теризують стан науково‑технологічної безпеки, було 
визначено, що частка підприємств, які впроваджують 
інновації має бути збільшена до 50% [6]. Варто звер‑
нути увагу, що серед країн Європейського Союзу мі‑
німальні показники інноваційної активності мають 
Португалія —  26% та Греція —  29%. Найвищі резуль‑
тати по випуску інноваційної продукції досягли такі 
європейські країни, як Нідерланди (62%), Австрія 
(67%), Німеччина (69%), Данія (71%), Ірландія та 
Фінляндія (більше 70%) [11].

Свідченням незадовільного рівня інноваційної 
активності в Україні є низька частка переробної про‑
мисловості в структурі доданої вартості, зокрема, 
в 2010–2015 рр. вона становила лише 12–14% (в 2007 
році —  22,5%) (табл. 1). Частка продукції машино‑
будування в структурі промислового виробництва 
в 2015 році знизилася до 6,5%, в той час як за крите‑
рієм виробничої безпеки має бути не менше 20% [6]. 
Варто підкреслити, що розвиток європейських країн 
став можливим на базі масштабних структурних змін 
одночасно із активізацією науково‑технічного прогре‑
су, ефективної інноваційної діяльності підприємств 
електроніки та машинобудування, що створило під‑
стави для появи великої кількості високопродуктив‑
них робочих місць.

За даними «The Conference Board Total Economy 
Database», Україна відстає за показником продук‑
тивності праці (ВВП на одного зайнятого) від старих 
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країн‑членів ЄС у 3–6 разів, нових східноєвропейських 
країн‑членів ЄС (крім Румунії та Болгарії) —  у 2,0–3,7 
рази, а також країн СНД: Азербайджану —  у 1,2 рази, 
Казахстану —  у 1,6 разу, Білорусі —  у 2 рази [10, с. 4]. 
Підприємства України практично всіх галузей засто‑
совують застаріле обладнання та технології. Україн‑
ська економіка характеризується надто високим рівнем 
енергоємності ВВП. Цей показник є одним із найгір‑
ших серед країн світу (у 3,8 рази вищим, ніж у країнах 
ЄС‑27; у 3,2 рази —  ніж у Польщі [13, с. 10]. Як наслі‑
док тенденцій деіндустріалізації, Україна посідає низькі 
місця за індексом глобальної конкурентоспроможності 
(за результатами 2015 року 79 місце із 144 країн) [15]. 
Як визначено в Рекомендаціях парламентських слухань 
«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», для 
якісного прориву в Україні необхідно збільшити пи‑
тому вагу підприємств, що впроваджують інновації до 
35–45%, частку технологічно високих виробництв —  до 
35–40%, частку наукоємної продукції —  до 25–30% [11].

Перспективи активізації інноваційної діяльності 
напряму залежать від тенденцій зайнятості населен‑
ня. За даними офіційної статистики кількість еконо‑
мічно активного населення України віком 15–70 років 
у 2015 році становила 18,1 млн осіб, з них 17,4 млн осіб 
(96%) були у працездатному віці (табл. 2). Громадян 
віком 15–70 років 16,4 млн осіб, або 91%, були зайняті 
економічною діяльністю, а 1,7 млн осіб —  безробітні. 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 
у цілому по Україні у 2015 році становив 9,1% еконо‑
мічно активного населення. Цей показник є дещо ви‑
щим серед населення сільської місцевості (9,4%), ніж 
мешканців міських поселень (9%).

Слід підкреслити, що рівень економічної активнос‑
ті населення віком 15–70 років у 2015 році становив 
62,4%, а рівень зайнятості —  56,7% (у населення пра‑
цездатного віку —  64,7%). Найвищий рівень зайнято‑
сті спостерігався серед осіб віком 35–49 років, а най‑
нижчий —  у молоді віком 15–24 років та осіб віком 
60–70 років.

Таблиця 1
Тенденції індустріального розвитку економіки України

Показники 2007 р. 2009 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Частка промислових підприємств, які впроваджували 
інновації, %

11,5 10,7 12,8 13,6 12,9 12,1 15,2

Частка інноваційної продукції в обсязі реалізованої 
продукції, %

6,7 4,8 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4

Частка переробної промисловості:

 – в структурі валової доданої вартості, % 22,5 17,8 13,6 14,1 12,7 13,1 14,2

 – в промисловому виробництві, % 73,9 69,4 66,3 67,7 66,8 68,4 64,6

Частка продукції машинобудування в промисловому 
виробництві, %

13,7 10,6 11,6 11,2 9,7 7,9 6,5

Джерело: систематизовано та розраховано за даними [2; 8].

Таблиця 2
Тенденції зайнятості населення України

Показники 2010 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Економічно активне населення, тис. осіб 20894,1 20851,2 20824,6 19920,9 18097,9

Рівень економічної активності населення, % 63,6 64,5 64,9 62,4 62,4

Населення, зайняте економічною діяльністю, тис. осіб 19180,2 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2

Рівень зайнятості населення, % 58,4 59,6 60,2 56,6 56,7

Безробітне населення, тис. осіб 1713,9 1589,9 1510,4 1847,6 1654,7

Рівень безробіття за методологією МОП, % 8,8 8,1 7,7 9,3 9,1

Навантаження зареєстрованих безробітних та 10 вільних 
робочих місць (вакантних посад), осіб 88 108 110 145 189

Економічно неактивне населення, тис. осіб 11945,0 1456,9 11270,1 12023,0 10925,5

Рівень економічної неактивності, % 36,4 35,5 35,1 37,6 37,6

Джерело: систематизовано за даними [3; 9].
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Кількість економічно неактивного населення ві‑
ком 15–70 років у 2015 році була на рівні 10,9 млн або 
більше третини всього населення цього віку. Кожна 
друга особа —  це пенсіонер, кожна четверта —  учень 
(студент), кожна п’ята виконувала домашні (сімейні) 
обов’язки.

Кількість вільних робочих місць, заявлених робо‑
тодавцями, на кінець 2015 року дорівнювала 25,9 тис., 
що на чверть менше, ніж було на кінець 2014 року. На‑
вантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних 
робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні 
збільшилося зі 145 осіб на кінець 2014 року до 189 
осіб на кінець 2015 року. Варто підкреслити, що най‑
більшим залишається попит роботодавців на кваліфі‑
кованих робітників з інструментом (20% від загальної 
кількості заявлених вакансій), а найменшим —  на ква‑
ліфікованих робітників сільського та лісового госпо‑
дарств, риборозведення та рибальства (1,3%) і техніч‑
них службовців (4,5%).

Тенденції організаційного структурування під‑
приємництва, які обирають переважно малі форми 
господарської діяльності, позначається на структурі 
зайнятого населення за професійними групами, де 
найбільшу частку на кінець 2015 року складали осо‑

би, які працювали у найпростіших професіях (18,4%), 
працівники сфери торгівлі та послуг (16,4%).

Слід звернути увагу, що найбільше зайнятих пра‑
цівників сконцентровано в оптовій та роздрібній 
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мото‑
циклів —  3510,7 тис. осіб (це п’ята частина всіх, хто 
займається економічною діяльністю), у той час, як 
у промисловості працювало 2573,9 тис. осіб, будів‑
ництві —  642,1 тис. осіб, сільському господарстві —  
2870,6 тис. осіб (табл. 3). Галузева структура зайня‑
тості є підтвердженням того, що можливості розвитку 
національної економіки на індустріальній основі є 
дуже обмеженими.

Організація та ведення бізнесу в малих формах 
позначається також на поширенні неформальної за‑
йнятості серед населення. У 2015 році кількість не‑
формально зайнятого населення становила 4,3 млн 
або 26,2% від усього зайнятого населення, більшість 
з яких працюють в торгівлі, сільськогосподарській га‑
лузі, будівництві (табл. 4). Слід звернути увагу, що до 
1990 року зайнятістю у неформальному секторі було 
охоплено лише 2–6% населення України. Основними 
причинами поширення неформальної зайнятості на‑
селення є: дефіцит гідної та високооплачуваної праці 

Таблиця 3
Зайнятість населення України за видами економічної діяльності y 2012–2015 рр.

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Усього зайнято, тис. осіб 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2

Сільське, лісове та рибне господарство 3308,5 3389,0 3091,4 2870,6

Промисловість 3236,7 3170,0 2898,2 2573,9

Будівництво 836,4 841,1 746,4 642,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засо‑
бів і мотоциклів

4160,2 4269,5 3965,7 3510,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська ді‑
яльність

1150,9 1163,6 1113,4 998,0

Тимчасове розміщування й організація харчування 326,7 328,9 309,1 277,3

Фінансова та страхова діяльність 315,8 306,2 286,8 243,6

Операції з нерухомим майном 322,2 314,3 286,1 268,3

Професійна, наукова та технічна діяльність 504,1 493,6 456,0 422,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслу‑
говування

343,9 343,3 334,3 298,6

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне стра‑
хування

1003,6 962,3 959,5 974,5

Освіта 1633,2 1611,2 1587,7 1496,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1181,4 1171,8 1150,5 1040,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 225,6 226,5 221,2 207,9

Інші види економічної діяльності 414,3 423,0 382,2 344,7

Джерело: систематизовано за даними [3; 9].
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в офіційному секторі; недосконалість законодавчої 
бази, яка регулює ринок праці та зайнятості; слабкий 
соціальний захист працівників; бажання бути більш 
самостійним і мати вільний час; трудова міграція на‑
селення; дистанційна робота, різні форми гнучкої зай‑
нятості.

Тенденції ринку праці та зайнятості населення 
безпосередньо залежать від організаційного структу‑
рування бізнесу за розмірами підприємств та дина‑
міки утворення організаційно‑правових форм госпо‑
дарської діяльності. В Україні найбільш поширеною 
організаційно‑правовою формою є товариства з об‑
меженою відповідальністю, які є формою об’єднання 
так званого малого капіталу. Як свідчать дані табли‑
ці 5, їх кількість за 1996–2015 рр. збільшилася в 3,3 
рази з 147,7 тис. до 488,2 тис. одиниць. Кількість форм 
об’єднання великого капіталу, а саме акціонерних то‑
вариств, за 1996–2015 рр. зменшилася з 30,9 тис. до 
15,6 тис. одиниць.

Як свідчать дані таблиці 5, форми об’єднання, які 
здатні створити високопродуктивні інноваційні робо‑
чі місця (асоціації, консорціуми, концерни, корпора‑
ції) в Україні представлені в незначній кількості. Так, 
на кінець 2015 року асоціацій налічувалося 2,3 тисячі, 
консорціумів —  66, концернів —  195, корпорацій —  560 
одиниць. Таким чином, в Україні не спостерігається 
індустріальне структурування бізнесу, яке б було 
налаштоване на об’єднання виробництв і капіталів, 

а навпаки, мають місце тенденції до утворення малих 
виробничих форм, що призводить до розпорошення 
фінансових ресурсів і малопродуктивної зайнятості 
населення на невеликих за розмірами підприємствах. 
В Україні на кінець 2015 року налічувалось лише 423 
великих підприємства (або 0,02% загальної кілько‑
сті суб’єктів господарювання, включаючи фізичних 
осіб‑підприємців). Решта суб’єктів —  це малий та се‑
редній бізнес (15,51 тис. суб’єктів середнього підпри‑
ємництва; 1,958 млн суб’єктів малого підприємництва 
(з них 327,8 тис. малих підприємств та 1,63 млн фізич‑
них осіб‑підприємців) (табл. 6).

Тобто найбільше за кількістю в Україні налічуєть‑
ся фізичних‑осіб підприємців. До такої одноосібної 
організаційної форми діяльності приваблює те, що 
фізична особа‑підприємець, яка працює на спрощеній 
системі оподаткування, має значно менше податкове 
навантаження, ніж працівники підприємств, що вико‑
ристовують загальну систему оподаткування.

За висновками Міністерства економічного розвит‑
ку і торгівлі України саме низьке податкове наванта‑
ження спонукає багато підприємців, особливо тих, які 
належать до суб’єктів малого та середнього бізнесу, до 
реєстрації своїх працівників як фізичних осіб‑підпри‑
ємців, що працюють на спрощеній системі оподатку‑
вання для отримання так званої «економії» на подат‑
ках і внесках до соціальних фондів. Результатом таких 
дій є незначні фіскальні надходження до бюджету та 

Таблиця 4
Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Населення, зайняте економічною діяльністю, 
тис. осіб

19180,2 19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2

Населення, зайняте у неформальному сек-
торі економіки, тис. осіб

4372,9 4387,3 4349,7 4519,7 4540,9 4303,3

Рівень зайнятих у неформальному секторі 
економіки до загальної кількості зайнятих, %

22,8 22,8 22,6 23,4 25,1 26,2

Джерело: систематизовано за даними [3; 9].

Таблиця 5
Динаміка кількості суб’єктів господарювання України за організаційно-правовими формами, одиниць

1996 р. 2000 р. 2004 р 2007 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Товариство з обмеженою від‑
повідальністю

147738 221905 302942 381205 374752 448537 453931 488205

Акціонерні товариства 30922 34942 34571 31993 21157 17344 15893 15571

Асоціація 1902 2516 2679 2953 2172 2290 2203 2260

Корпорація 332 609 798 849 637 604 565 560

Консорціум 51 57 77 84 62 66 64 66

Концерн 353 380 397 400 238 210 193 195

Джерело: систематизовано за даними Державної служби статистики України
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несправедлива конкуренція серед підприємств, які 
офіційно реєструють своїх працівників. Часто підпри‑
ємці навмисно розділяються на менші підприємства, 
щоб використовувати спрощену систему оподатку‑
вання для уникнення від соціальних, податкових та 
облікових зобов’язань [12].

В Україні з 2010 року кількість великих підпри‑
ємств зменшилася з 586 до 423 в 2015 році. З них 400 
ведуть діяльність в сфері сільського господарства, 
промисловості, торгівлі або транспорту. Ще 11 під‑
приємств представляють сектори будівництва, інфор‑
мації і телекомунікації. В 2015 році кількість великих 
підприємств і суб’єктів середнього підприємництва 
скоротилася на 15% та 7% відповідно порівняно з 2014 
роком (табл. 7). Більше 2000 компаній оголосили про 
банкрутство та розпочали процес ліквідації в 2014 та 
2015 роках (база даних Вищого Господарського Суду 
України) [12]. В той же час зросла кількість суб’єк‑
тів мікропідприємництва: підприємств із 279 тис. 
до 284 тис. одиниць, фізичних осіб‑підприємців —  
з 1,58 млн осіб до 1,63 млн осіб.

Зокрема, при тому, що великі підприємства в за‑
гальній кількості підприємств посідають лише 0,1–
0,2%, вони створили робочі місця для 30–32% працю‑
ючого населення, середні підприємства в загальній 

кількості підприємств займають лише 4–5,5%, але на 
них працює до 44% активного населення. Малі ж під‑
приємства при тому, що становлять 95% від загальної 
кількості підприємств, створили робочі місця для 27% 
зайнятого населення (з них мікропідприємства, зай‑
маючи в загальній кількості підприємств 80–85%, за‑
безпечили робочими місцями лише 11% працюючих).

Подрібнення бізнесу, яке негативно впливає на 
можливість створення високопродуктивних робочих 
місць, також простежується в групуванні показників 
підприємств за кількістю зайнятих на них працівни‑
ків: до 9 осіб, з 10 до 50 осіб, від 50 до 250 осіб, більше 
250 осіб (табл. 8).

Зокрема, підприємств з кількістю зайнятих до 9 осіб 
налічується 80–82% від загальної кількості організацій‑
них утворень, а кількість працюючих на них становить 
лише 10–11%. На цьому фоні підприємств з кількістю 
зайнятих працівників 250 осіб і більше налічується 
лише 1%, але на них працює понад 50% від загальної 
кількості населення, яке займається економічною ді‑
яльністю. Таким чином, великі бізнес структури ство‑
рюють основні робочі місця в національній економіці.

Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 р. 
№ 5205‑VI «Про стимулювання інвестиційної діяль‑
ності у пріоритетних галузях економіки з метою ство‑

Таблиця 6
Кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців за їх розмірами (одиниць)

Роки

Суб’єкти великого підприємництва Суб’єкти середнього підприємництва

усього
у тому числі

усього
у тому числі

підприємства
фізичні осо-

би-підприємці
підприємства

фізичні осо-
би-підприємці

2010 586 586 21338 20983 355

2011 659 659 21059 20753 306

2012 698 698 20550 20189 361

2013 659 659 19210 18859 351

2014 497 497 16618 15906 712

2015 423 423 15510 15203 307

Роки

Суб’єкти малого підприємництва З них суб’єкти мікропідприємництва

усього
у тому числі

усього
у тому числі

підприємства
фізичні осо-

би-підприємці
підприємства

фізичні осо-
би-підприємці

2010 2162004 357241 1804763 2093688 300445 1793243

2011 1679902 354283 1325619 1608819 295815 1313004

2012 1578879 344048 1234831 1510776 286461 1224315

2013 1702201 373809 1328392 1637180 318477 1318703

2014 1915046 324598 1590448 1859887 278922 1580965

2015 1958385 327814 1630571 1910830 284241 1626589

Джерело: систематизовано на основі [1].
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рення нових робочих місць» передбачається державна 
підтримка інвестиційних проектів, зокрема лізинго‑
вих, які відповідають таким критеріям [5]: а) загальна 
кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну: 
3 млн євро —  для суб’єктів великого підприємництва; 
1 млн євро —  для суб’єктів середнього підприємни‑
цтва; 500 тис. євро —  для суб’єктів малого підприєм‑
ництва; б) кількість створених нових робочих місць 
для працівників, які безпосередньо задіяні у виробни‑
чих процесах, має перевищувати: 150 —  для суб’єктів 
великого підприємництва; 50 —  для суб’єктів серед‑
нього підприємництва; 25 —  для суб’єктів малого під‑
приємництва; в) середня заробітна плата працівників 
не менш як у 2,5 рази повинна перевищувати розмір 
мінімальної заробітної плати.

Політика створення продуктивних робочих місць, 
які здатні впливати на інноваційну діяльність та забез‑
печити сталий розвиток, активно проводиться в ЄС. 
Як свідчить світова практика, упродовж останніх де‑
сятиліть на функціонування ринку праці економічно 
розвинених країн ЄС впливали такі чинники, як гло‑
балізація, розвиток наукомістких та інформаційних 
галузей економіки, зростання впливу соціальної згур‑
тованості на вирішення соціально‑економічних про‑
блем у сфері зайнятості [7, с. 203]. У багатьох країнах 

ЄС змінено концептуальні підходи щодо реалізації 
політики у сфері зайнятості, які полягають в переході 
від політики стимулювання попиту до політики сти‑
мулювання пропозиції робочої сили [7, с. 204].

Стратегія «Європа 2020» встановлює три основні 
пріоритети зростання економіки: соціально‑інтегрова‑
не (inclusive) зростання, що дозволить підвищити рі‑
вень зайнятості населення, досягти соціального миру 
та згоди в суспільстві; стійке (sustainable) зростання, 
що передбачає розбудову економіки, заснованої на 
ефективному використанні ресурсів, екології та спра‑
ведливій конкуренції; розумне (smart) зростання як 
базу для розвитку економіки, заснованої на знаннях 
та створенні інновацій [14].

Одним із пріоритетних завдань в Стратегії «Європа 
2020» визначено розбудову конкурентноспроможної 
«нової європейської економіки знань» і забезпечення 
повної зайнятості економічно активного населення. 
У стратегії «Європа 2020» передбачені дуже важли‑
ві завдання, які необхідно реалізувати до 2020 року: 
працевлаштування 75% населення віком від 20 до 64 
років; кількість людей, що перебувають на межі бідно‑
сті, має скоротитися на 20 млн осіб; інвестування 3% 
ВВП країн ЄС в наукові дослідження, пошук та впро‑
вадження новітніх технологічних укладів; частка тих, 

Таблиця 7
Кількісні показники зайнятості на підприємствах України

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Кількість підприємств за розмі-
рами, одиниць
великі підприємства 586 659 698 659 497 423

% до загальної кількості 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

середні підприємства 20983 20753 20189 18859 15906 15203

% до загальної кількості 5,5 5,5 5,5 4,8 4,7 4,4

малі підприємства 357241 354283 344048 373809 324598 327814

% до загальної кількості 94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 95,5

з них мікропідприємства 300445 295815 286461 318477 278922 284241

% до загальної кількості 79,3 78,7 78,5 81,0 81,8 82,8

Кількість зайнятих працівни-
ків, тис. осіб 7958,2 7793,1 7679,7 7406,5 6298,5 5889,7

великі підприємства 2400,3 2449,0 2484,2 2383,7 1915,1 1708,6

% до загальної кількості 30,2 31,4 32,4 32,2 30,4 29,0

середні підприємства 3393,3 3252,6 3144,2 3012,1 2696,5 2604,7

% до загальної кількості 42,6 41,7 40,9 40,7 42,8 44,2

малі підприємства 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 1576,4

% до загальної кількості 27,2 26,9 26,7 27,1 26,8 26,8

з них мікропідприємства 832,6 788,9 788,2 795,3 723,5 691,4

% до загальної кількості 10,5 10,1 10,3 10,7 11,5 11,7

Джерело: систематизовано на основі [1].
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хто не закінчує середню школу, не має перевищувати 
10% і щонайменше 40% молоді повинні мати вищу 
освіту.

Таким чином, високопродуктивна інноваційна за‑
йнятість стає пріоритетом номер один в розвиненому 
суспільстві.

Висновки та пропозиції. Головним фактором ста‑
більного зростання національної економіки має ста‑
ти гарантована індустріальна зайнятість населення. 
В Україні необхідно створити значну кількість висо‑
копродуктивних офіційних робочих місць з високою 
оплатою праці у формальному секторі національної 
економіки. Але це не можливо в умовах подрібнення 
бізнесу та існування великої кількості малих організа‑
ційних форм господарської діяльності. Досягти пози‑
тивних результатів та сталого розвитку національної 

економіки можна за рахунок стимулювання на дер‑
жавному рівні таких організаційних форм, які здатні 
забезпечити високу інноваційну активність підпри‑
ємств та конкурентоспроможність національної еко‑
номіки. Державна політика зайнятості населення має 
бути тісно пов’язана із процесами організаційного 
структурування підприємництва, завданнями інно‑
ваційно‑індустріального розвитку галузей та базува‑
тися на ідеї перерозподілу працівників із низькопро‑
дуктивних галузей в більш продуктивні. Для цього 
необхідно змінити пропорції між малими, середніми 
та великими підприємствами та стимулювати продук‑
тивну зайнятість на великих підприємствах, які функ‑
ціонують у формі акціонерних компаній, холдингів, 
вертикальних і горизонтальних корпорацій, кластерів 
тощо.

Таблиця 8
Групування окремих показників підприємств за кількістю зайнятих працівників

Роки

Підприємства 
з кількістю зайня-

тих працівників 
до 9 осіб

Підприємства 
з кількістю зайня-

тих працівників 
від 10 до 49 осіб

Підприємства 
з кількістю зайня-

тих працівників 
від 50 до 249 осіб

Підприємства 
з кількістю зайня-

тих працівників 
250 осіб і більше

Кількість підпри‑
ємств, одиниць

у % до загального 
показника

2012 284834 60940 15577 3584

2013 316533 58738 14612 3444

2014 277096 48462 12455 2988

2015 282272 46340 11992 2836

2012 78,0 16,7 4,3 1,0

2013 80,5 14,9 3,7 0,9

2014 81,3 14,2 3,6 0,9

2015 82,2 13,5 3,5 0,8

Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб

у % до загального 
показника

2012 757,3 1300,4 1582,3 4039,7

2013 745,7 1246,7 1498,3 3915,8

2014 683,1 1004,1 1268,6 3342,7

2015 648,7 921,5 1207,9 3111,6

2012 9,9 16,9 20,6 52,6

2013 10,1 16,8 20,2 52,9

2014 10,9 15,9 20,1 53,1

2015 11,0 15,7 20,5 52,8

Джерело: систематизовано на основі [1].
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RESERVES TO INCREASE COMPETITIVENESS  
OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES

Annotation. The integration of Ukraine into the global community was aimed not only at cultural and traditional exchange 
but, first of all, at the desire to become a part of the economic sphere. One of the ways to achieve it is taking a certain niche in 
the export and import operations. It is the export potential of the agricultural branch that enabled our country to become well-
known in the global economic market.

However, despite the significant agricultural prospects, the export potential of this sector of the Ukrainian economy is being 
implemented quite poorly as it mostly concerns raw material export. The reason for this is low competitiveness of agricultural 
business entities.

The basic components of a successful activity and high competitiveness of any company, an agrarian business in particular, 
is financial stability, i. e. the ability to carry out business activity on the basis of self-repayment and self-financing, as well as 
facilitation and support of development by the State and regional governmental authorities.

The research concerning matters of searching for reserves aimed at competitive growth of agricultural businesses demon-
strated that it was based on the strategy of stable development of social, economic and environmental system of each indi-
vidual region. Based on this statement, it is understood that the potential capabilities of agricultural businesses are concealed 
among the aggregate of administrative hierarchies and stipulate usage of the regional potential within the state and interstate 
innovative and investment development programs.

Special attention should be paid to the factors directly and indirectly affecting the activities of agricultural businesses. These 
include tools and levers of the governmental policy in various spheres and administration sectors as well as legislative approach-
es and solutions in regulating the agricultural activity both in the domestic and foreign markets.

Rational interaction of the governmental and regional components should result in facilitation of economic and environmen-
tal condition of the region and the country in whole, employment and welfare growth, resolution of integration and investment 
issues and increase of the food security level of the country.

Thus, the suggested methodological approaches to the search of available reserves of resource potential and food security 
of agricultural businesses, based on the detected factors of formation and development of competitive advantages of such 
businesses, shall be aimed at the expansion of marketing activity and available assessment system for agricultural business 
competitiveness. This shall facilitate their financial stability and solvency, growth of operation rates on conditions of self-financ-
ing and self-repayment, and, as a result of the above-said, growth of their competitive ability level.

Key words: competitiveness, reserves, marketing, self-repayment, self-financing, food security, competition.
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Target setting. The development of domestic agricul‑
ture mostly depends on competitive ability and effi‑

cient activities of its business entities. The orientation of 
the State at international standards of the life level and 
quality cannot exist without stable development of com‑
petitive agricultural businesses the operation of which is 
based on expanded reproduction, investment attraction 
and introduction of new progressive production technol‑
ogies able to affect their financial results and thus ensure 
due level of self‑repayment and self‑financing.

The economic growth of agricultural businesses, their 
competitive ability and financial stability are possible pro‑
vided there is growth of activity efficiency of its individ‑
ual entities whose contribution to the general economic 
growth differs depending on the economic and social de‑
velopment. Meanwhile, the majority of conceptual issues 
related to the effect of competitiveness upon the financial 
results of agricultural businesses remains outstanding and 
requires further research due to the lack of mechanism to 
resolve the tasks set before them. This is explained by the 
fact that the methods available and used in modern con‑
ditions have certain deficiencies. Resolution of the given 
problem requires elaboration of respective methodologi‑
cal approaches adapted to the market business terms, on 
the basis of detecting reserves of effective activities to be 
carried out by agricultural business bodies, the search for 
the factors of formation and development of their com‑
petitive advantages and reserves to ensure food security 
of the State, introduction of accessible marketing activi‑
ty and an assessment system for the level of competitive 
ability both across the country in whole and, in particu‑
lar, on a regional level.

Latest research and publications analysis. The 
search for reserves to increase competitive ability of ag‑
ricultural businesses has always been the center of at‑
tention of the leading domestic and foreign scientists. 
Theoretical and practical issues in this area have been 
investigated in the scientific works by М. Demianenko, 
O. Hudz [4], М. Malik [6], М. Kysil, М. Kodenska, P. Sa‑
bluk [8], P. Stetsiuk and many others. However, despite 
the numerous achievements of scientists in resolving this 
problem, there is still no approach to work out a uniform 
strategy and tactical methods to resolve it.

Formulation of article goals. The modern approaches 
to running a business require high efficiency and produc‑
tion quality indices from the process participants as such 
indices guarantee competitive ability of such businesses 
in the market.

The agricultural branch is currently one of the most 
promising branches and takes leading positions in prod‑
uct export, but the problem is that the major export con‑
cerns raw materials only, mostly grain crops, while export 
of derivative products would be much more beneficial for 

the State and the businesses. This is where the matter of 
quality and competitiveness becomes extremely relevant.

That is why, in the context of increasing the agri‑
cultural competitiveness level, the matters of efficiency 
of agricultural business activity should be considered 
more thoroughly by distinguishing the reserves to in‑
crease their financial stability and solvency as well as by 
researching the drivers of formation and development of 
competitive advantages.

Statement of basic material. The economic develop‑
ment of agricultural businesses, their competitive ability, 
financial stability and solvency are conditioned by busi‑
ness efficiency growth, which is common knowledge. The 
transition of domestic economy to market conditions is 
accompanied by growing intensification of production, 
innovative and stable development of competitive pro‑
cesses in the agricultural sphere.

World‑level globalization trends resulted in competi‑
tion and stable development becoming an integral com‑
ponent of economic relations which is manifested on not 
only microeconomic but also macroeconomic level. This 
is why, when forming the strategy of agricultural branch 
development, an important precondition is to determine 
the differentiation degree of the branch structure balance 
level by regions and their economic independence able to 
affect the efficiency of competitive relations in a rational 
manner.

The development of market relations facilitates the 
appearance of interconnected problems of competitive‑
ness, food security, stable development, financial stabil‑
ity, self‑repayment and self‑financing. That’s why the 
economic content of agricultural business operation is 
defined by complex inter‑branch relations based on direct 
and reverse connections of the inter‑economic integra‑
tion of organizational structures. At that, the conceptual 
principles of the theory of agricultural business competi‑
tive and stable development include not only systemati‑
zation of the theory and methodology to form such busi‑
ness entities’ competitiveness, but also the paradigms and 
substantiation of the competitive development strategy, 
substantiation and system implementation of reserves for 
production growth, innovative and investment develop‑
ment.

The basis of theoretical substantiation for competi‑
tiveness of the agricultural industry in the modern busi‑
ness conditions is built on conceptual approaches regard‑
ing the essence of the strategy of stable development of 
social, economic and environmental systems of an indi‑
vidual region. At that, its definitive components include 
guarantees to ensure complex and system usage of re‑
serves, factors to increase their efficiency and competitive 
ability as well as establishment of preconditions, based 
on the established principles, for stable and long‑term 



71

// Финансы, деньги и кредит //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 4 (4), 2017

growth and development of regional economy, provision 
for the food security of the State, maximal growth of real 
profits and improvement of the population welfare.

The implementation of the specified strategy is pos‑
sible provided the following requirements are observed:

 – firstly, it should be based on innovative and invest‑
ment principles, and oriented at maximal mobilization 
of internal reserves of agricultural businesses in an in‑
dividual region;

 – secondly, an important requirement of the regional 
agriculture development strategy is stable growth of 
competitive ability, and, based on that, improvement of 
efficiency and financial stability of business entities. To 
resolve this problem, one of the main preconditions is 
to use the advantages of an individual region concern‑
ing agricultural production, well‑balanced develop‑
ment of its resource potential with the use of social and 
economic, and social and environmental, mechanisms;

 – thirdly, the development and implementation of the 
regional agriculture development strategy should 
stipulate a fundamental combination of governmental 
regulation of the economy and establishment of pre‑
conditions for independent management of the admin‑
istrative component in private business and entrepre‑
neurship;

 – fourthly, one of the demands regarding regional devel‑
opment of the regional agricultural branch in a complex 
and system solution of scientific, technical, economic, 
social and environmental problems of the regional ag‑
ricultural businesses able to ensure the food security 
and independence.
The reserves for the growth of competitive ability, effi‑

ciency, financial stability and solvency of the agricultural 
businesses shall serve as one of the main preconditions for 
not only expanded reproduction but also their operation 
upon the terms of self‑repayment and self‑financing. The 
exploration and usage of reserves facilitates savings in la‑
bor, material and financial resources and enables business 
entities to grow their production rates and product sales 
instead, ensuring food security at the expense of saving all 
resource types.

Generalization of the reserves exploration and their 
practical implementation for the agricultural businesses 
are the main purpose and methods to intensify the inno‑
vative and investment development implemented in two 
mutually coordinated directions:

 – economic usage of available resource potential;
 – economy resulting from detected options of qualita‑

tive, competitive and economic usage of available re‑
source potential.
This should result in the development of a program to 

mobilize the available reserves on the regional level which 
would enable regulation and management of the regional 

strategy of economic, social and innovative development 
with the application of the priority resource concentra‑
tion method to resolve immediate tasks aimed to increase 
the agricultural product manufacturing rates and also its 
competitive level.

The performed classification of reserves and factors of 
competitiveness and stable economy development for the 
regional agricultural businesses will allow distinguishing 
of their individual criteria, in particular: validity term, 
type and kind of the origin source, and possibility of im‑
plementation. The following reserves are assigned to a 
separate classification group (Figures 1 and 2):

 – short‑term, middle‑term and long‑term reserves;
 – reserves that may be used in a local, regional, national 

and global markets;
 – resources based on fundamental and specific advantag‑

es of the regional economy;
 – resources of internal and external competitiveness and 

stable development;
 – resources of economic and strategic competitiveness 

and stability.
The analysis of undertaken research proves that the 

elimination of conceptual differentiation between the 
internal and external sources of competitive advantages 
of businesses from an individual region is of utmost im‑
portance for the purposes of implementation of strategic 
competitiveness; this will enable leveling of the peculi‑
arities of their business processes in terms of global and 
innovative economy. The growth of economic independ‑
ence of the agricultural businesses has a significant effect 
not only upon the social and economic development but 
also on the factors and mechanisms ensuring their com‑
petitive ability and their social and economic stability.

It is possible to improve the competitive ability of the 
agricultural businesses on condition of observance of a 
number of preconditions related to product quality im‑
provement and reduction of product prices, as well as on 
condition of saving material, labor and financial resourc‑
es. Compliance with the specified criteria shall essentially 
affect the improvement of production efficiency, financial 
stability and solvency growth for the business entities, 
and their operation under self‑finance and self‑repayment.

Economy of live labor able to facilitate reduction of 
production losses (figure 3) is an important component 
and an integral element of development of inter‑sectoral 
relations of the agricultural business entities and the pro‑
cess of formation of the necessary labor expenses. That’s 
why, taking into account this important aspect of agricul‑
tural business competitiveness growth, attention should 
be focused not on the qualitative growth of the agricul‑
tural production rates but the reduction of losses relat‑
ed to harvesting, processing, storage and transportation 
of such products. This will enable resolution of the food 
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Figure 1. Classification of reserves to increase agricultural business efficiency (developed by authors)

issue without additional engagement of resources at the 
production stage.

The integrational development of agricultural produc‑
tion competitiveness able to activate vertical ties within 
regional agricultural product systems shall become ex‑
tremely important in terms of securing such competi‑
tiveness as it will result in the reduction of production 
rates and simultaneous growth of agricultural product 
quality. For instance, 1% growth in sugar beet saccha‑
rinity will lead to economy of significant sugar beet crop 
areas. Meanwhile, excessively long storage of sugar beet 

affects its saccharinity negatively. It is possible to mini‑
mize these losses by means of growing processing capac‑
ities, improvement of harvest machinery and production 
technologies, as well as the technologies concerning raw 
material storage and transportation. Strict observance of 
these requirements has important benefits compared to 
measures aimed at crop capacity growth and quantitative 
increase of agricultural crop amounts.

Thus, the food problem resolution may be efficient 
only on condition of integrational and cooperative in‑
teraction between all branches and secondary complexes 
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of regional agricultural product systems, as well as the 
search for the reserves to increase competitive ability of 
the agricultural businesses. In its turn, it shall require 
building and maintenance of currently operating ware‑
houses and bases to enable agricultural product storage.

Conclusions of this research and prospects of fur-
ther research in this area. In the years of the Ukrainian 
independence, the agricultural branch has become one 
of the main branches in both providing for the national 
food security and being the leaders of national export. 
However, there are certain cautions regarding the latter 
as the agricultural product export mostly includes raw 

materials, while selling derivative products abroad would 
be much more profitable. Yet, there is a significant defi‑
ciency in this sphere —  the agricultural businesses mostly 
cannot compete against their foreign associates.

This is why the use of available reserves to increase ef‑
ficiency of agricultural businesses becomes so important, 
taking into account the effect of objective and subjective 
factors of formation and development of competitive ad‑
vantages in this sphere. The aggregate of the mentioned 
components will be especially important as it will enable 
agricultural manufacturers to increase their competitive 
ability and take the respective niche in the global market.

Figure 2. Factors of formation and development of agricultural sector competitive advantages  
(generalized by authors based on [1; 2; 5; 6])
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Figure 3. Classification of food security reserves (composed by the authors with reference to [7])
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

ГАРМОНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

HARMONIZATION OF THE STATE FINANCIAL POLICY ON FINANCIAL  
PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація. Одним із найважливіших напрямів фінансової політики сільськогосподарських підприємств України є фор-
мування і реалізація стратегії управління фінансовими ресурсами, яка покликана сприяти їх фінансовому забезпечен-
ню, досягненню значних темпів зростання прибутку, мінімізації фінансових ризиків, забезпечення ліквідності.

Сучасні трансформаційні процеси у розвитку сільськогосподарських підприємств зумовлюють створення необхідних 
умов для гармонійного поєднання внутрішнього і зовнішнього видів фінансування. Це можливо через реалізацію тактично-
го та стратегічного напрямку розвитку підприємств, які передбачають доступність різноманітних джерел фінансового за-
безпечення. Наведено найважливіші напрямки фінансової політики сільськогосподарських підприємств, що повинні спри-
яти їх фінансовому забезпеченню. Розглянуто значення та можливості фінансової підтримки в забезпеченні господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств, напрямів гармонізації державної фінансової політики щодо ефективного 
функціонування сільськогосподарських підприємств. Надані рекомендації щодо визначення пріоритетних напрямів гармо-
нізації державної політики, створення механізмів державного регулювання, що розвиваються в аграрній сфері, з визиску-
ванням різних його форм регулювання, впливатиме в подальшому на сталий розвиток національної економіки в цілому.

Ключові слова: фінансове забезпечення, економічний простір, бюджетна підтримка, фінансова політика, фінансове 
регулювання, субсидії, компенсації, кредитування.

Анотация. Одним из важнейших направлений финансовой политики сельскохозяйственных предприятий Украины 
является формирование и реализация стратегии управления финансовыми ресурсами, которая призвана способство-
вать их финансовому обеспечению, достижению значительных темпов роста прибыли, минимизации финансовых ри-
сков, обеспечения ликвидности.

Современные трансформационные процессы в развитии сельскохозяйственных предприятий обусловливают созда-
ние необходимых условий для гармоничного сочетания внутреннего и внешнего видов финансирования. Это возможно 
через реализацию тактического и стратегического направления развития предприятий, предусматривающих доступ-
ность различных источников финансового обеспечения. Приведены важнейшие направления финансовой политики 
сельскохозяйственных предприятий, должны способствовать их финансовому обеспечению. Рассмотрены значение 
и возможности финансовой поддержки в обеспечении хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
направлений гармонизации государственной финансовой политики в  отношении эффективного функционирования 
сельскохозяйственных предприятий. Даны рекомендации по определению приоритетных направлений гармонизации 
государственной политики, создание механизмов государственного регулирования, которые развиваются в аграрной 
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сфере, с изысканием различных его форм регулирования, будет влиять в дальнейшем на устойчивое развитие нацио-
нальной экономики в целом.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, экономическое пространство, бюджетная поддержка, финансовая поли-
тика, финансовое регулирование, субсидии, компенсации, кредитование.

Annotation. One of the most important directions of the financial policy of agricultural enterprises of Ukraine is the forma-
tion and realization of a strategy for managing financial resources, which is designed to promote their financial security, achieve 
significant profit growth, minimize financial risks, and provide liquidity.

Modern transformation processes in the development of agricultural enterprises make it necessary to create conditions for 
a harmonious combination of internal and external financing. This is possible through the implementation of the tactical and 
strategic direction of enterprise development, which involves the availability of diverse sources of financial provision. The most 
important directions of financial policy of agricultural enterprises, which should promote their financial security, are presented. 
The importance and possibilities of financial support in the provision of economic activity of agricultural enterprises, directions 
of the state financial policy concerning the effective functioning of agricultural enterprises are considered. Given recommenda-
tions on the definition of priority directions of the state policy harmonization, creation of the mechanisms of state regulation 
developing in the agrarian sector, the exploitation of its various forms of regulation, will further influence the sustainable devel-
opment of the national economy as a whole.

Key words: financial support, economic space, budget support, financial policy, financial regulation, subsidies, compensa-
tion, lending.

Постановка проблеми

Сучасні динамічні фінансові умови, в яких функ‑
ціонують економічні суб’єкти, вимагають пере‑

осмислення економічної сутності та значення фінансо‑
вого забезпечення в економічному просторі, його ролі 
у процесах суспільного відтворення. Фінансові ресур‑
си є важливою складовою системи фінансового забез‑
печення та пізнання економічних явищ та процесів, що 
знаходяться у тісному зв’язку з економічним станом та 
рівнем розвитку економічних суб’єктів На сьогодні 
особливо актуально постає питання щодо залучення 
фінансових ресурсів на довгостроковій основі, що по‑
винно забезпечувати можливості використання інно‑
ваційних підходів у процесі виробництва, переробки 
та реалізації сільськогосподарської продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про‑
блема фінансового забезпечення функціонування під‑
приємств була і залишається предметом досліджень 
багатьох вчених‑економістів. Суттєвий внесок у ство‑
рення й розвиток теорії і практики фінансового забез‑
печення сільськогосподарських підприємств зробили 
такі вітчизняні вчені: А. Борщ, О. Гудзь, М. Дем’янен‑
ко, І. Зеліско, Г. Калетнік, О. Маслак, О. Польова та 
ін. Відзначаючи цінність напрацювань вчених, слід за‑
уважити, що окремі важливі аспекти зазначеної про‑
блеми потребують подальших наукових досліджень.

Раніше не вирішеними є питання, спрямовані на 
з’ясуванні значення та можливості фінансової під‑
тримки забезпечення господарської діяльності сіль‑
ськогосподарських підприємств, напрямів гармоніза‑
ції державної фінансової політики щодо фінансового 
забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Все це обумовлює актуальність та своєчасність по‑
дальших досліджень

Мета дослідження. Дискусійними питаннями, які 
визначають головну мету —  є вирішення короткостро‑
кових та довгострокових проблем аграрної сфери, що 
частково здійснюються через запровадження відповід‑
ної державної підтримки. На сьогодні сформований 
певний інструментарій державної підтримки сільсько‑
господарських підприємств, який в переважній біль‑
шості характеризує спрямованість на стимулювання 
виробничої ланки створення аграрної продукції та дер‑
жавної підтримки сільськогосподарського виробника.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сіль‑
ське господарство, безумовно, є однією з найперспек‑
тивніших галузей економіки України, але для свого 
успішного розвитку потребує зваженої та збалансова‑
ної державної фінансової політики та державної під‑
тримки. Підтвердженням цьому є потреба активної 
участі держави у регулюванні правових, економічних 
і соціальних процесів, тому що розвиток виробництва 
і споживання має циклічний характер, що проявля‑
ється у постійній зміні структури, якісних і кількіс‑
них співвідношень [8, с. 60]. Тому, коли співпрацюють 
ринкова система і державне регулювання, суспільство 
є повноцінним. В умовах досконалої економіко‑пра‑
вової бази ці два регулятори взаємодоповнюють один 
одного, забезпечують високий рівень виробництва 
і споживання. В умовах розвиненого ринку державне 
регулювання повинно здійснюватися не директивни‑
ми методами, а управлінням соціально‑економічними 
процесами за допомогою перевірених світовою прак‑
тикою економічних і правових важелів [5, с. 80].
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В ході ринкових перетворень сільське господар‑
ство залишилось без державної опіки та адекватної 
новим умовам господарювання фінансової підтрим‑
ки для забезпечення прибутковості виробництва та 
утримання наявної інфраструктури села [2]. Для збе‑
реження позицій на ринку за умов нестабільного еко‑
номічного середовища так званим генератором стає 
державна підтримка.

Державна підтримка, як сукупність інструментів 
державного регулювання, може здійснюватися в на‑
ступних формах: прямій, умовно‑прямій та непрямій.

Форма непрямої бюджетної підтримки полягає 
у здійсненні закупівель сільгосппродукції і продо‑
вольства для державних потреб; регулюванні вироб‑
ничого ринку за допомогою проведення закупівельних 
і товарних інтервенцій із зерном; захисту економічних 
інтересів товаровиробників при здійсненні зовніш‑
ньоекономічної діяльності в сфері АПК та ін. До цієї 
форми можна віднести підтримку аграрної науки, роз‑
виток соціальної сфери та сільських територій тощо.

Форма прямої бюджетної підтримки передбачає 
надання субсидій на сільськогосподарське виробни‑
цтво і матеріально‑технічні ресурси; субсидування 
короткострокового та інвестиційного кредитування 
підприємств і організацій АПК; надання субсидій на 
компенсацію частини витрат товаровиробників на 
страхування врожаю сільськогосподарських культур; 
субсидії на витрати капітального характеру, лізинг 
та інше. Пряма бюджетна підтримка наразі надається 
лише галузі тваринництва, але її обсяг досить незна‑
чний —  50 млн грн. в рік) та значимими за обсягами 
преференціями зі сплати ПДВ.

Однак, у 2016 році було запроваджено перехідні 
умови у застосуванні сільгоспвиробниками спеціаль‑
ного режиму по сплаті ПДВ, а саме збереження в їх 
розпорядженні 15% —  за операціями із зерновими 
і технічними культурами, 80% —  за операціями з про‑
дукцією тваринництва, 50% —  за іншими сільсько‑
господарськими операціями та прийнято рішення про 
відміну і цієї перехідної норми з 1 січня 2017 року.

Умовно‑пряма бюджетна підтримка спрямована на 
зміцнення виробничого потенціалу і позицій на спо‑
живчому ринку через опосередковані форми для за‑
безпечення сприятливих організаційно‑економічних 
умов функціонування аграрного сектору. Серед них 
державні закупівлі через Аграрний фонд, митно‑та‑
рифне регулювання, підтримка постачальників енер‑
гетичних та матеріально‑технічних ресурсів; ство‑
рення оптових ринків, реалізація державних програм 
і загальнонаціональних проектів, на які можуть вико‑
ристовуватися і кошти позабюджетних фондів.

Зазначимо, що непряма державна підтримка аграр‑
них товаровиробників була у вигляді спеціального ре‑

жиму оподаткування (фіксований сільськогосподар‑
ський податок) і акумуляції аграрними виробниками 
коштів податку на додану вартість.

Основною програмою державної підтримки 2017 
року є здешевлення вартості користування кредита‑
ми, адже до теперішньої економічної кризи середня 
відсоткова ставка становила у середньому 15%, то ми‑
нулого року через значну девальвацію і підвищення 
облікової ставки Національного Банку України, кре‑
дитування українського аграрного сектору в банках 
доходило до надзвичайно високих відсотків (у серед‑
ньому 25–35%). Ці складні умови змусили багатьох 
вітчизняних аграріїв працювати практично лише на 
покриття процентів за кредитами.

З метою зменшення навантаження на підприєм‑
ства АПК під час сплати відсотків за користування 
кредитами передбачаються державні грошові кошти 
на компенсацію витрат за відсотками. Так, у 2015 році 
змінами до Закону України «Про державний бюджет 
у 2015 р.» передбачалось 300 млн грн. державної ком‑
пенсації.

Зазначені кошти планувались спрямувати, пере‑
дусім малим та середнім суб’єктам господарювання 
АПК.

Для того, аби вирішити питання кредитування ві‑
тчизняних виробників сільськогосподарської продук‑
ції, було прийнято Закон України «Про аграрні роз‑
писки» від 06.11.2012, що набув чинності 19.03.2013, 
яким для виробників сільськогосподарської продукції 
було запроваджено новий механізм залучення коштів 
для своєї діяльності під заставу майбутнього вро‑
жаю —  інститут аграрних розписок [6, с. 45].

Це новий інструмент, за яким передбачено спро‑
щення доступу малим та середнім сільгоспвиробни‑
кам до фінансових та матеріально‑технічних ресурсів. 
Першими в Україні даний механізм почали впрова‑
джувати в Полтавській області, лише в 2015 році да‑
ний пілотний проект впровадили в Черкаську, Хар‑
ківську та Вінницьку області. У Вінницькій області 
протягом 2015 й першого півріччя 2016 років сіль‑
ськогосподарськими підприємствами було укладено 
24 аграрні розписки на суму 48,2 млн грн. й одну то‑
варну розписку на 500 тонн пшениці. Розмір зобов’я‑
зань за одною фінансовою аграрною розпискою склав 
від 500 тис. до 4,8 млн грн. [7].

Надалі можна очікувати, що введення в обіг аграр‑
них розписок дозволить поступово наблизитись до 
суми фінансування 45–50 млрд грн. на рік, які можуть 
бути залучені аграрними підприємствами за допомо‑
гою цього механізму.

Додатковою державною підтримкою виробників 
зерна буде участь в авансуванні виробництва шля‑
хом укладення форвардних контрактів із державним 
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операторами. Так, Державна продовольчо‑зернова 
корпорація України (ПАТ «ДПЗКУ») вже розпоча‑
ла програму закупівлі зерна майбутнього врожаю. 
Це перший етап масштабної форвардної програми, 
у рамках якої планують проавансувати аграріїв на 
суму більш як 1 млрд грн. Цей етап стосується під‑
приємств, які мають посіви озимих зернових культур 
урожаю 2017 року. Вперше за період діяльності кор‑
порації форвардні закупівлі розпочинатимуть восени, 
щоб аграрії вже на початку нового календарного року 
отримали авансові кошти. Таким чином, їх використа‑
ють для вчасного проведення весняно‑польових робіт, 
закупівлі дешевших засобів захисту рослин та паль‑
ного ще до початку сезону. Тож регіональні відділи та 
філії ПАТ «ДПЗКУ» вже готові приймати заявки та 
документи від виробників зерна на участь у першому 
етапі програми форвардних закупівель. Після підпи‑
сання договору в січні‑лютому 2017 року агропідпри‑
ємства отримають попередню оплату. Авансовий пла‑
тіж за тонну пшениці або ячменю становитиме 2010 
грн. з урахуванням ПДВ. Навесні передбачають черго‑
ве перерахування коштів за майбутню продукцію.

Загалом Державним бюджетом 2017 року, окрім 
вищезазначеного, передбачено запровадження фінан‑
сування за програмами «Фінансова підтримка сіль‑
госптоваровиробників» на 1473 млн грн., «Державна 
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» —  
75 млн грн., «Фінансова підтримка заходів в агропро‑
мисловому комплексі» —  55 млн грн. На сьогодні три‑
вають роботи з розроблення механізмів, що пов’язані 
із державними програмами.[6]

В подальшому сільськогосподарським товаро‑
виробникам доцільно використовувати форвардні 
контракти за відсотковими ставками, оскільки через 
тривалий операційний цикл у них виникає постійна 
потреба в обігових коштах. В силу специфіки своєї 
діяльності сільськогосподарські підприємства чітко 
можуть визначити обсяги та періоди залучення додат‑
кових фінансових ресурсів і наперед укласти контрак‑
ти, згідно яких на визначену дату матимуть необхідну 
суму кредиту. Поряд з цим, форвардний контракт дає 
змогу зафіксувати розмір кредитної плати за майбут‑
нім кредитом, що дозволяє спрогнозувати майбутні 
грошові потоки, спланувати витрати та доходи під‑
приємства, максимально збалансувати його розвиток.
[4, с. 36] За умови, якщо у підприємства нема потреби 
у кредиті, воно має можливість за погодженням з бан‑
ком‑контрагентом перепродати форвардний контракт 
іншому підприємству‑потенційному позичальнику.

Хеджування деривативами має стати для сільсько‑
господарських підприємств України невід’ємним еле‑
ментом їх політики управління, оскільки вигоди цього 

механізму, беззаперечні. По‑перше, підприємства, які 
використовують такі контракти, мають змогу спро‑
гнозувати фінансові потоки, спланувати прибуток 
і визначитись з його розподілом; по‑друге, знизити 
ризик невизначеності у кредиторській заборгованості; 
по‑третє, мінімізувати ціновий ризик та ризик зни‑
ження попиту на продукцію чи інші активи, тобто за‑
безпечити більш ефективний фінансовий менеджмент 
підприємства.

Ще одним важливим інструментом забезпечення 
стабільного фінансування сільськогосподарських то‑
варовиробників повинно стати страхування як спосіб 
уникнення чи зменшення впливу ризиків, що призво‑
дять до фінансових втрат. [3]

Необхідно підкреслити, що проведене досліджен‑
ня гармонізації державної фінансової політики щодо 
фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств свідчить про впровадження помірної 
політики фінансування, що слугуватиме основою їх 
ефективного функціонування, важливим моментом 
у підвищенні конкурентоспроможності підприємств.

Висновки та перспективи подальших досліджень
Підтримуючи думку провідних вчених економіс‑

тів‑аграріїв [3; 4; 5; 8], ми можемо констатувати, що 
найважливішою умовою, найбільш результативною 
фінансовою підтримкою розвитку сільськогосподар‑
ських підприємств зі сторони держави є вибір най‑
більш ефективних цільових програм, які забезпечать 
швидку і своєчасну окупність, підвищать рівень при‑
бутковості галузі.

Упроваджувати у практику необхідно тільки на‑
уково обґрунтовані цільові програми, в яких будуть 
чітко визначені кінцеві результати їх реалізації, по‑
значений шерег виконавців, і передусім будуть визна‑
чені обсяги та терміни фінансування.

Виходячи з вищевикладеного, можна констатува‑
ти, що процес управління регіональним розвитком 
аграрного сектору включає процеси державного регу‑
лювання і регіонального управління та несе систем‑
ний характер.

Здійснивши аналіз державної підтримки в аграр‑
ній сфері, також слід визначити пріоритетні напрями, 
тобто створити такий механізм державного регулю‑
вання, що розвиваються в аграрній сфері з визиску‑
ванням різних його форм регулювання, слід визна‑
чити пріоритетні напрями, виявити систему методів 
державної дії на подальший їх розвиток, відновити 
формування стійких економічних відносин для до‑
сягнення умов розширеного відтворення всіма учас‑
никами аграрного виробництва, розробити основні ін‑
струменти державного регулювання, і провести аналіз 
дієвості регулювання в аграрній сфері.
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Подальша ефективна політика щодо сільського 
господарства суттєво впливатиме на сталий розвиток 
національної економіки в цілому, тому лише завдя‑
ки систематизованому й гармонізованому управлінні 
фінансовими ресурсами сільськогосподарських під‑
приємств можливе спрямовуватися на забезпечення 
позитивної результативності використання фінансо‑

вих ресурсів, адже виважена політика формування, 
накопичення, трансформації, розподілу і використан‑
ня фінансових ресурсів сільськогосподарських під‑
приємств є вирішальною в забезпечені їх конкурен‑
тоспроможного, фінансово стійкого функціонування, 
зростання капіталізації та досягнення успіху на віт‑
чизняному ринку.
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