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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Пачева Н.О. 
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

м.Умань, вул. Садова, 2 
Pacheva N.O.  

SOCIAL CAPITAL AS A BASIS FOR MANAGEMENT EFFICIENCY 
IMPROVING 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 
2 Sadova Str., Uman 

 
Анотація. У статті досліджено вплив соціального капіталу на 

підвищення ефективності менеджменту. Головну увагу зосереджено на 
процесі впливу довіри, норм та соціальних мереж на розвиток соціального 
капіталу мікрорівня. Доведено, що примноження соціального капіталу, 
починаючи з мінірівня (персоніфіковані відносини) та закінчуючи мікрорівнем 
(взаємодії між членами групи), гарантує стабільний розвиток підприємства 
(організації) через підвищення ефективності управління.  

Ключові слова: соціальний капітал, менеджмент, відтворення соціального 
капіталу, позаекономічні інститути, соціальні мережі, норми та цінності, 
довіра.  

Annotation. In the article social capital impact at management efficiency 
improving is investigated. The main attention is concentrated on the process of trust, 
standards and social networks impacts at the development of micro level social 
capital. It is proved that the growth of social capital, from mini level (the personified 
relations) to micro level (interaction between group members), ensures stable 
development of the enterprise (entity) due to management efficiency improving. 

Keywords: social capital, management, social capital reproduction, 
noneconomic institutes, social networks, standards and values, trust. 

Соціальний капітал мікрорівня розглядатиметься з позиції фірми, 
підприємства (організації), він впливає на їхню ефективну діяльність через 
зниження трансакційних витрат, тим самим стає чинником довгострокового 
розвитку підприємств будь-якої галузі.  

На процес акумулювання соціального капіталу здійснюють першочерговий 
вплив персоніфіковані відносини, якщо люди довго знають одне одного, то, 
відповідно, вони мають і більше інформації про кожного. У результаті цього 
ущільнюються зв’язки між індивідами в певному колі спілкування і 
відбувається зростання довіри, що позитивно впливає на швидкість 
накопичення соціального капіталу. 

У науковій літературі зустрічається опис соціального капіталу та його кіл 
взаємодії на мікро-, мезо- та макрорівнях суспільства, однак підходи до 
визначення його сутності на цих рівнях сильно відрізняються. Так, на 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 4 



 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

мікрорівні одні автори розглядають соціальний капітал як ресурс окремого 
агента (актора), а інші – як ресурс невеликої групи осіб чи домогосподарства. У 
результаті відсутності єдиної думки з цього приводу необхідно детальніше 
розглянути характеристику та градацію рівнів соціального капіталу.  

Розглядаючи розширене та багатоступеневе дослідження рівнів 
соціального капіталу, яке, на думку Н. І. Ларіонової [2], необхідно розглядати 
на таких рівнях: нано-, міні-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівні для кращого 
розуміння процесу накопичення соціального капіталу.  

Нанорівень. На цьому рівні соціальний капітал розглядається як 
індивідуальний, його розмір визначається як внутрішніми затратами, так і 
зовнішніми інвестиціями. Внутрішні затрати – знання, навички, харизма. 
Зовнішні інвестиції – витрати на вкорінення своїх позицій у групі, збільшення 
кількості та якості особистих контактів у соціальній мережі. 

Мінірівень. На цьому рівні соціальний капітал представлений 
функціонуванням домогосподарств (сімейних підприємств), діяльність яких 
побудована на довірі, на певних нормах поведінки, звичаях і традиціях. Це дає 
можливість об’єднати зусилля членів даної мережі (сім’ї) та досягти 
поставлених цілей. Сімейний соціальний капітал спонукає до утворення 
сімейних підприємств (домогосподарств), які приносять користь як самій сім’ї, 
так і державі. 

Інвестиції в соціальний капітал сім’ї (освіта, виховання, навички) 
переходить в інвестування групового соціального капіталу, що для соціальної 
мережі є досить важливим, оскільки поведінка акторів є передбачуваною і може 
бути відкоректована її ж членами. Довіра на мінірівні формує загальні цінності. 

Мікрорівень. На цьому рівні соціальний капітал розглядається з позиції 
фірми чи організації, він впливає на ефективну діяльність фірми через 
зниження трансакційних витрат, тим самим стає чинником довгострокового 
розвитку підприємств будь-якої галузі.  

Мезорівень. Накопичуючись, на регіональному рівні соціальний капітал 
безпосередньо впливає на стабільність усієї соціально-економічної системи 
країни, він проявляється в об’єднаннях профспілок, громадських організацій, 
політичних партій, громадських рухів страхових компаній регіонального рівня. 

Макрорівень. На цьому рівні соціальний капітал відтворюється за 
допомогою вироблених суспільством норм і цінностей у напрямку досягнення 
економікою громадського оптимуму і підвищення соціального добробуту через 
дії інституційного та нормативного середовища щодо забезпечення 
загальнодержавної співпраці в межах національних ринків та економічної 
системи загалом. Соціальний капітал на рівні держави проявляється через 
легалізовані об’єднання громадян і недержавні громадські організації. 

Мегарівень. На цьому рівні соціальний капітал впливає на ефективність 
світогосподарських зв’язків через підвищення довіри до системи глобальних 
інститутів, зниження ризиків при здійсненні трансакцій і, відповідно, 
зменшення трансакційних витрат. Головними інститутами, що підтримують 
довіру до світової системи господарства, є діяльність транснаціональних 
корпорацій, найбільших інвестиційних банків і фондів, а також долар як 
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резервна валюта [1]. Соціальний капітал на рівні суспільства проявляється в 
діяльності транснаціональних корпорацій, Світового банку, різного роду 
глобальних, міжнародного рівня організацій та інше. 

Будь-яка система має свою структуру, яка визначає зв’язки між 
елементами. Розвиток підприємства, та й економічної системи в цілому 
корегується особливостями всіх складових суспільного розвитку, основним 
серед яких є такі позаекономічні чинники: культура, менталітет, моральне та 
духовне виховання, дружба, довіра, репутація та ін. Актуальною залишається 
проблема дослідження позаекономічних інститутів, що впливають на процес 
відтворення соціального капіталу. Саме позаекономічні чинники значною 
мірою визначають суспільне відтворення та впливають на економічну 
рівновагу. У табл. 1 показано вище розглянуті рівні соціального капіталу, коло 
накопичення відповідно до рівнів та позаекономічні чинники їх відтворення. 

Таблиця 1 
Рівні накопичення соціального капіталу та позаекономічні чинники їх 

відтворення 
Рівні Рівні 

накопичення 
соціального 

капіталу 

Коло 
накопичення 

Позаекономічні чинники 
відтворення 

Нанорівень Наносоціальний 
капітал  

індивід індивідуальний розвиток 

Мінірівень Мінісоціальний 
капітал 

сім’я взаємовідносини в сім’ї; 
моральне та духовне виховання;  

освіта 

Мікрорівень Мікросоціальний 
капітал 

друзі,  
колеги 

дружба; 
авторитет; 
репутація 

Мезорівень Мезосоціальний 
капітал 

регіон,  
галузь 

участь  
у різного роду недержавних 

громадських організаціях 

Макрорівень Макросоціальний 
капітал 

держава демократія; 
менталітет народу; 

релігія 

Мегарівень Мегасоціальний 
капітал 

суспільство демократія; 
довіра світового масштабу 

 

Джерело: розроблено автором 
 
Основною складовою соціального капіталу є довіра, а тому важливим 

компонентом ефективного управління є забезпечення взаємної довіри в 
колективі. Будь-яке співробітництво не можливе без належного рівня довіри 
між агентами, їхня співпраця базується на передбачуваності поведінки одне 
одного та більш ефективній співпраці. За відсутності довіри затрачається ще 
час і зусилля на контроль та примус до дії, а при відсутності соціального 
капіталу в країнах, організаціях, групах знижується ефективність менеджменту 
і в результаті відбувається уповільнення їх розвитку. 

Суспільні норми виступають також важливими елементами соціального 
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механізму реалізації та формування соціального капіталу. В свою чергу досить 
часто неформальні соціальні норми відображають змогу домінування певної 
групи над іншою завдяки силі, владі, багатству. Суспільство, держава, 
підприємство (організація) побудоване на певній системі норм і принципів, на 
основі яких здійснюється співробітництво. Норми зазвичай формуються у 
стабільному та закритому суспільстві (групі), тобто новоприбулим людям буде 
важко влитися в дане суспільство (групу) так як на них будуть дивитися з 
підозрою. В такій системі норм утворюються уявлення про те на кого можливо 
розраховувати при співпраці, а на кого ні. Під час дотримання загальних норм і 
цінностей постає взаємна довіра, що має конкретну величину.  

Норми можуть бути спонтанно створені, вони не завжди є раціональними, 
проте продовжують існувати завдяки звичкам та стереотипам мислення. В 
результаті несправедливі норми можуть існувати досить тривалий час. В будь-
якому суспільстві (групі) спонтанний порядок не здатний формувати 
абсолютний порядок. Так як потрібне доповнення раціональною ієрархічною 
владою у формі держави. Держава зі своєю ієрархічною структурою влади 
лише доповнює спонтанну організацію суспільства, а нинішня корпоративна 
версія спонтанної організації суспільства – мережа.  

Основною передумовою нормального розвитку держави, підприємства 
(організації) та соціального капіталу є перехід з ієрархічної структури 
управління на мережеву, в якій всі учасники один з одним співпрацюють і 
очікують взаємної допомоги. Тому ефективний менеджмент можливий за 
умови відтворення соціального капіталу, соціального партнерства в групах, де 
взаємовідносини між агентами побудовані на основі встановлених норм і 
цінностей, рівності та довіри. 

В умовах сучасної економіки соціальний капітал підприємств (організацій) 
є важливим чинником розвитку, який здатний сприяти підвищенню 
ефективності їхньої діяльності. Це викликає необхідність ґрунтовних 
теоретичних досліджень і розробки практичних рекомендацій щодо форм і 
методів розвитку, накопичення і використання соціального капіталу на 
мікрорівні, передусім через відносини соціального партнерства і покращення 
соціальної політики підприємства. 
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Вступление. В современных условиях развитие мировой и российской 
экономики характеризуются множеством переходных процессов,  в результате 
которых кризисные и посткризисные ситуации порождают неопределенность 
экономической ситуации и несостоятельность экономических систем. Развитие 
экономических систем должно базироваться на положениях концепции 
устойчивого развития и принципе непрерывности деятельности, где в качестве 
ограничивающегося фактора устойчивого развития выступает ресурсоемкость. 
Несмотря на разработанные многочисленные модели, используемые в 
экономике, кризисы повторяются, а непрерывность деятельности, концепция 
устойчивого развития и проявления закона циклического развития вступают в 
противоречие между собой, что требует разработки методики экономического 
анализа и количественной оценки влияния закона циклического развития на 
непрерывного и устойчивое развитие экономических систем с учетом 
ресурсосбережения. 

Основной текст Развитие и функционирование экономических систем 
происходит в условиях повторяющихся колебаний, подъемов и спадов, т.е. под 
воздействием закона циклического развития. Цикл всё в большей степени 
рассматривается не только как предмет изучения, но и как объект управления 
не только на макро-, но и на микроуровне.  
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Эволюция теории циклов в экономической науке раскрыта в работах Й.А. 
Шумпетера [1], Э. Хансена [2], Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца [3], О.С. Сухарева [4], 
Ю.А. Кузнецова [5] и многих других ученых. 

Следуя периодизации длинных волн по Н.Д. Кондратьеву, можно было 
спрогнозировать экономический спад после 1991 года и начать подготовку к 
нему (в качестве периода понижательной волны 5 кризиса в экономической 
литературе по циклам указывается 1991–2018 гг.). Например, направление 
инвестиционных ресурсов на инновационное развитие позволило бы снизить 
энергоёмкость и материалоёмкость производства, создать технологические 
системы на новых принципах действия, обеспечив рост ВВП за счет 
интенсивных факторов и снизив последствия кризиса. Это наглядно показывает 
опыт США, где в 1990г. прирост национального продукта был нулевой, но не 
отрицательный, а затем начался рост.  

Из описания кризиса и роста, представленного О.С. Сухаревым, следует, 
что «тенденция экономики к расширению выражается в увеличении ресурсов, 
их цены, рентабельности  и сокращении величины потерь и вероятности их 
возникновения. Депрессивное состояние возникает, когда по секторам 
экономики снижается величина используемых ресурсов, финансовый поток 
истощается, рентабельность понижается, а вероятность потерь резко 
увеличивается» [4]. Представляется, что лучше использовать не абсолютные 
показатели, а темпы прироста, используя следующий подход: если результат 
деятельности системы (экономики, сектора экономики) Rδ(t) в период t 
выразить как (1): 

( ) ( )δ   δ (δ )R t I t S t= ,                                         (1) 
тогда, используя индексный метод детерминированного факторного 
экономического анализа, можно определить долю экстенсивных и интенсивных 
факторов в формировании результата (2, 3) 

пр

пр

пр пр

( )( ) 100%,                                     (2)
( )

( ) ( ) 100% - ( ),                         (3)

h SR S
h R

R I h I h S

∆ = ×

∆ = =
 

где ( )прh S – темп прироста количественного фактора (объем потребляемого 
ресурса) за исследуемый период времени, 

( )прh I – темп прироста интенсивности использования ресурса 
(ресурсоотдача) за исследуемый период. 

Разные сочетания динамики изменения результата, затрат ресурсов и 
степени их отдачи определяют в итоге значения показателей, характеризующих 
тип экономического развития (табл. 2), что подробно рассмотрено в работах [6, 
7]. Согласно теории, основанной на принципе «золотой пропорции» и 
подтвержденной строгими математическими расчетами, системы устойчивы 
только внутри диапазона от 1/3 до 2/3, т.е. от 33,3% до 66,6%. Иначе резко 
возрастает их неустойчивость и теряется управление. Наличие экстенсивных 
факторов будет свидетельствовать о возможной потере устойчивости 
рассматриваемой системы, т.е. наличии кризисных тенденций. 
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Таблица 1 
Классификация финансовой устойчивости с учетом принципа «золотой 

пропорции» в зависимости от типа экономического развития производства 
Вид финансовой 
устойчивости 

Тип развития производства Границы изменения 
интенсивных факторов 

Абсолютная  Интенсивный более 62% 
Стабильная Интенсивно-экстенсивный 38% до 62% 
Неустойчивое 
финансовое состояние 

Экстенсивно-интенсивный 14% до 38% 

Кризисное 
финансовое состояние 

Экстенсивный менее 14%. 

 
Несмотря на усиленное внимание к концепции устойчивого развития и 

принципу непрерывности деятельности, возникающие экономические кризисы 
периодически потрясают экономические системы различных иерархических 
уровней. Поддерживаем вывод Г.Б. Клейнера: «Поскольку рассчитывать на 
возможности бескризисного развития нет оснований (достаточно вспомнить 
теории цикличности экономики, связанные с именами Н.Д. Кондратьева, С. 
Кузнеца, А. Чижевского, К. Жюгляра, Дж. Китчина и др.), концепцию 
устойчивости экономического развития необходимо модифицировать с учетом 
более или менее регулярного наступления кризисов» [8]. В.Т. Рязанов, 
рассматривая варианты перспектив экономического роста в посткризисный 
период, указывает на то, что для одного из вариантов «характерно неполное 
посткризисное восстановление с последующей стагнацией, которая на данном 
этапе может стать «новой нормальностью» для развитых экономик». На 
вероятность длительного периода низких темпов экономического роста 
указывает В.А. Мау [10, с. 347]. Х.Н. Гизатуллин считает: «В то же время 
концепция «нулевого роста» столь же неправомерна, как и концепция 
бесконечного роста» [11]. 

Исследуем вопросы, на которые, как правило, не обращают внимания при 
рассмотрении макроэкономических проблем. Банк России стремится снизить 
инфляцию, повышая ключевые ставки, но забывает при этом о реальном 
секторе экономики. Рост ключевой ставки в 2013-2014 гг. привел к резкому 
снижению собственных оборотных средств у предприятий, что способствовало 
процессу усиления долгового характера экономики.  

При анализе финансового состояния организаций оцениваются многие 
показатели, включая оборачиваемость кредиторской и дебиторской 
задолженности (должна стремиться к максимуму). На рис. 1 представим 
результаты действия закона циклического развития и количественной оценки 
влияния оборачиваемости дебиторской задолженности на ВВП за период 1995-
2015 гг. с использованием разработанной методики [6, 7] (рис. 1). 

Анализ данных,  представленных на рис. 1, показывает, что по состоянию 
расчетов с дебиторами организаций российская экономика находится в 
кризисном состоянии (1995-1998, 2001, 2006-2015 гг.), что совпадает с 
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периодом понижательной волны кризиса по Н.Д. Кондратьеву. Увеличение 
дебиторской задолженности вызвано несостоятельностью (банкротством) 
отдельных покупателей  продукции и заказчиков работ, услуг (кризис 1994, 
1998, 2014-2015 гг.), а также возникновением препятствий для погашения 
дебиторской задолженности в связи с резким изменением внешних условий 
(изменение курсов валют, таможенных пошлин, квот и др.), что характерно для 
всех кризисов. Исследования, проведенные ИНП РАН, свидетельствуют о 
резком росте числа банкротств (почти в 4,5 раза) в кризисный период по 
сравнению с докризисным уровнем [12], что подтверждает тезис о влиянии 
циклического развития на непрерывность деятельности и устойчивое развитие 
экономических систем. 

 

 
Условные обозначения: абс. – абсолютное устойчивое развитие; стаб. – 

стабильное устойчивое развитие; неуст. –  неустойчивое состояние; кризис. – 
кризисное состояние 

Рис. 1. Динамика изменения показателей ВВП, дебиторской 
задолженности, оборачиваемости дебиторской задолженности за период 

1995-2015 гг. 
 
Также была проведена оценка влияния оборачиваемости кредиторской  

задолженности на ВВП. Полученные результаты совпали. Обратимся к кризису 
2008 года. Как указывается во многих источниках, кризис в России разразился в 
результате разбалансировки кредитного рынка США. Как указывает О.В. 
Климовец, в 2004 г. начался бум зарубежных заимствований. Внешний долг 
госкорпораций с 2002 г. вырос более чем в 5 раз с 17 млрд долл. до 64 млрд 
долл в 2005 г. [13, с. 228]. Если рассматривать структуру кредиторской 
задолженности по видам экономической деятельности, то наибольший 
удельный вес (около 30%) на протяжении исследуемого периода составляет 
кредиторская задолженность корпораций, занятых переработкой 
нефтепродуктов и предприятий оптовой и розничной торговли (20%). 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что истинная причина кризиса 
кроется в целенаправленной политике наращивания активных зарубежных 
заимствований, вывода активов за рубеж и выплат значительных сумм 
дивидендов крупным акционерам корпорациями, что способствовало росту 
кредиторской задолженности. По мнению экономистов, кризис 2014-2015 гг. в 
России был спровоцирован падением цен на нефть, экономическими санкциями 
со стороны стран Запада. Однако, как показывают результаты анализа на рис. 1 
экономика России не выходила из состояния кризиса и находится в состоянии 
депрессии на фоне мирового экономического кризиса с 2006 г. По всей 
видимости, здесь продолжает играть главную роль совокупность факторов, 
вытекающих из 1991 года на протяжении 25 лет новой экономической истории 
России. 

Заключение и выводы. На основе анализа влияния закона циклического 
развития получено, что значительное влияние на устойчивое развитие 
экономических систем в настоящих условиях оказывают финансовые ресурсы. 
Предложенная методика количественной оценки влияния циклического 
развития на устойчивое развитие экономических систем с учетом 
ресурсосбережения позволила установить, что чрезмерное развитие сферы 
финансовых услуг делает развитие экономики крайне уязвимой к внешним 
факторам. Получено, что экономика России находится в кризисной ситуации, 
начиная с 2006 г., что совпадает с понижательной волной большего цикла 
экономической динамики по Н.Д. Кондратьеву. 
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Анотація. В роботі досліджено місце України за рейтингом економічної 

свободи. Проаналізовано обсяг залучених іноземних інвестицій в 
Дніпропетровську область за країнами-інвесторами, а також за видами 
економічної діяльності.  

Ключові слова: індекс економічної свободи, рейтинг країни, інвестиції, 
інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість,  соціально-економічний 
розвиток. 

Abstract. In this work the place Ukraine rated economic freedom. Analyzed the 
volume of attracted foreign investments in Dnipropetrovsk region on investor-
countries, as well as economic activities. 

Key words:  Index of Economic Freedom, ranking the country, investments, 
investment climate, investment attraction, social and economic development. 

Вступ. Як відомо, запорукою розширеного відтворення як на рівні 
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підприємства, так і на рівні держави є інвестиції. На даний час, зважаючи на 
складну економічну ситуацію в державі, внутрішні джерела інвестиційних 
ресурсів є досить обмеженими, а тому виникає все більша необхідність у 
залученні іноземних інвестицій. 

Дослідження інвестиційного клімату економіки України та його впливу на 
динаміку потоків міжнародних інвестицій набула актуальності з огляду на 
трансформаційний характер економіки, різновекторність і непостійність 
стратегій розвитку. Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні 
показники соціально-економічного розвитку України. Сприятливий 
інвестиційний клімат уможливлює вирішення соціальних проблем, забезпечує 
високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, 
проводити модернізацію й впроваджувати новітні технології тощо. Тому, в 
нинішній час стабілізація інвестиційного клімату, зокрема через його аналіз є 
актуальним завданням для України [1]. 

Основний текст. На сьогоднішній день Україна залишається серед країн з 
«репресованою економікою», згідно даних дослідників американського 
дослідницького центру The Heritage Foundation. У щорічному рейтингу країн 
щодо рівня економічної свободи – Індексі економічної свободи 2015 року – 
Україна посідала 162-е місце зі 178 країн, у звіті минулого року вона посідала 
155-е місце [2]. Дослідники відзначають, що Україна погіршила свої позиції за 
вісьмома з 10 показників: найгірша ситуація з гарантіями прав власності, 
інвестиціями, управліннями державними витратами. Україна перебуває на 
останньому місці з 43 країн Європи, її загальний бал нижчий, ніж загалом у 
світі [2]. Крім України, до списку країн з «репресивною економікою» входять 
ще 25 країн. Поруч з Україною в рейтингу – М’янма і Болівія  [2]. Все це 
негативно впливає  на залучення іноземних інвестицій в економіку регіонів і 
нашої країни в цілому.  

Сьогодні спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення 
інвестицій у регіони України.  Як і в попередні роки, майже 50% всіх залучених 
інвестицій припадає на м. Київ. Даний показник свідчить про те, що іноземний 
капітал не цікавиться відокремленими виробничими об’єктами, а стрімко 
нарощує свій вплив на всеукраїнські компанії, які лише зареєстровані в Києві, а 
їх виробничі потужності розміщені, в переважній більшості, поза столицею. 

Далі йде Дніпропетровська область, в якій  працює  біля 16,9%  вкладеного 
в Україну прямого іноземного капіталу [3]. Явно виражена диспропорція у 
географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на 
розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави. 
Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє 
власну організацію в столиці, та концентрація капіталів в такого роду 
господарчих суб’єктів зовсім лишили уваги з боку іноземних інвестицій такі 
перспективні області, як Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та 
Чернівецька області. 

Більш детально розглянемо динаміку зміни обсягу залучених інвестицій в 
Дніпропетровську область (рис. 1).  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 14 





 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

Отже, на відміну від загальноукраїнської статистики, де лідером з 
інвестування є Кіпр, головним інвестором Дніпропетровської області є 
Німеччина, на долю якої припадає 59,6 %  або 4,3 млрд. дол. станом на 
01.01.2016 р., далі йде Кіпр – 18,8% або 1,3 млрд. дол. США; 9,9% 
інвестиційних коштів належать Віргінським островам тощо. На долю РФ 
припадає лише 0,9% всіх залучених коштів або 65,9 млн. грн.[4]. 

Майже 60 % у 2016 р. залучених інвестицій в область припадає на 
промисловість, далі йдуть операції з нерухомим майном (10%) і державне 
управління та оборона (4,6%). Фінансова діяльність є одним із видів 
економічної діяльності, де обсяги іноземних інвестицій зросли за останні роки 
більш ніж у 3 рази, проте їх позитивний вплив на формування валової доданої 
вартості не виявлено за винятком працевлаштування населення через два роки 
після інвестування. Аналогічна ситуація і з інвестиціями в основний капітал в 
операції з нерухомим майном, вони не демонструють  позитивного впливу на 
створення доданої вартості, натомість вплинули на працевлаштування 
населення у даній сфері. 

Залучення інвестицій є пріоритетним напрямом розвитку економіки 
регіону. Спрямування на самостійність регіонів викликає необхідність 
обґрунтування потреб в інвестиціях та залучення інвесторів. Крім того, 
суттєвим є спроможність інфраструктури регіону освоювати та ефективно 
використовувати інвестиційні кошти.  

Висновки.   
Слід зазначити, що ефективність регіональної інвестиційної політики 

залежить від стану інвестиційного клімату, що впливає на інтенсивність 
інвестиційного процесу та обсяги інвестицій і визначає інвестиційну 
привабливість регіону. Проведений у роботі аналіз інвестиційної активності 
Дніпропетровського регіону може бути підставою для уточнення концепції 
регіональної інвестиційної політики, виділення її сильних і слабких сторін, що 
у подальшому буде втілено в реальне рішення щодо інвестування коштів в 
економіку регіону. 
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Аннотация. Исламские банки появились на мировой арене в качестве 

активных игроков более двух десятилетий назад. Но "многие из принципов, на 
которых основывается исламский банкинг были общепринятым во всем мире, 
на протяжении многих веков, а не десятилетий". Данная статья посвящена 
исследованию сущности и типов мушарака, как одного из способов исламского 
финансирования коммерческой деятельности. Полученные выводы помогут в 
практической жизни, привлечь бизнес и финансовые ресурсы для оказания 
соответствующих услуг кредитными организациями, не нарушая законы 
шариата. Социальным значением является удовлетворение потребностей 
бизнеса и последующий рост рынка услуг. 

Ключевые слова: Исламский банкинг, мушарака, финансовые ресурсы, 
финансирование  

Abstract. Islamic banks appeared on the world scene as active players over two 
decades ago. But „many of the principles upon which Islamic banking is based have 
been commonly accepted all over the world, for centuries rather than decades“. This 
article is devoted to research of essence and types Musharakah, as one of ways of 
Islamic financing of commercial activity.  The drawn conclusions will help in 
practical life, attract business and the financial resources to provide appropriate 
services to credit institutions without violating Islamic law. Social value is to meet 
business needs and the subsequent growth of the service sector of the market.  

Key words: Islamic banking, Musharakah, financial resources, financing 
1. Вступление. 
В последние годы интерес к развитию исламских финансов значительно 

вырос. Такое внимание не случайно: на сегодняшний день в мире существует 
практика относительно широкого применения исламских финансов - отрасль 
достигла двух триллионов долларов США (согласно отчету МВФ за 2015 г.) и 
осуществляет свою деятельность в более чем 75 странах по всему миру, в том 
числе многих немусульманских странах. Темп роста отрасли также 
обнадеживает: достигает 15-20% в год, что значительно выше, чем темп роста 
традиционного финансового сектора, на долю которого приходится не более 
5% в год. Резкий скачок исламского банкинга обусловил глобальный 
финансовый кризис. Финансовые институты, организованные по исламским 
принципам, привлекают новых клиентов и без чрезмерного маркетинга 
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благодаря приверженности консервативным ценностям. Они не отступили от 
принципа опирать свою ликвидность на фактические вклады клиентов. В 
отличие от западных инвестиционных банков формируют их стоимость 
реальные деньги, а не виртуальных активы из свопов и производных 
финансовых инструментов. Конкуренция между традиционными и исламскими 
банками растет с каждым днем, кроме того исламские финансовые институты 
являются более устойчивыми к кризису. В мировой экономике функционирует 
21 исламский банк с капиталом более $ 1 млрд, и по меньшей мере 5 согласно 
отчетности за 2015 год с уставным капиталом более $ 25 млрд. Кризис 2008 
года показал, что традиционная система кредитования под процент исчерпала 
себя. В настоящее время ставка рефинансирования центральных банков в 
Европе, Америке и Японии близка к нулю, что указывает на постепенный 
переход от традиционной системы. 

«Исламский банкинг определяется как банковское дело, согласованное с 
характеристиками и ценностями ислама и в дополнение к обычным принципам 
ответственного управления и правилам управления рисками, регулируются 
принципами исламского права – Шариата» (Саид и др. 2009, стр. 3). 

За всеобще наиболее важный принцип применимый в исламском банкинге 
считается запрет на проценты, т.н. риба. «Исламские банки имеют свою 
собственную специальную беспроцентную систему, которая была создана 
путем применения правил Корана, священной книги мусульман. Все исламские 
банки мира, везде в мире где ведут деятельность, работают с фундаментальным 
принципом запрета процента, выплывающего из Корана» (Беллалах, 2014, стр. 
4). Риба означает "рост", "увеличение". Процент запрещен в исламском праве, 
поскольку она создает неравенство в обществе, а ислам и социальная 
справедливость неотделимы друг от друга. 

2. Сущность Мушарака и её формы 
По словам Ди Мауро (2013), ислам отличает роль, которую играет капитал 

в производстве. Хотя Коран запрещает создание денег деньгами, с другой 
стороны, позволяет использовать деньги для торговли материальными 
активами или для осуществления деятельности, которая может генерировать 
прибыль. Бизнес-риск должен быть разделен между участниками бизнеса 
пропорционально их доли в бизнесе. Принцип разделения прибылей и убытков 
можно объяснить двумя способами: 

1) присоединение капиталом - мудараба (владелец капитала и 
предприниматель, который использует этот капитал, разделяют прибыль, 
которая вытекает из этого совместного предприятия; потерю средств несет 
только владелец капитала, предприниматель несет потери сил и времени); 

2)  совместное предприятие - мушарака (капитал разделен на основе 
установленной доли, выраженной в процентах, исходя из соотношения 
вложенного капитала, занятого в бизнесе, в результате чего прибыль и убытки 
разделяются (Каф и Хан, 1993). 

В этой статье мы уделим внимание именно совместному долевому 
предприятию мушарака. «Мушарака это соглашение, по которому два или 
более партнеры предоставляют капитал для проекта, хотя и не в том же объеме. 
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Ведением бизнеса занимаются оба, правда партнер с более высокой долей 
капитала обладает пропорционально более высокой степенью контроля над 
принятием решений, которые могут быть сделаны. В отличие от того, каким 
образом распределены убытки, прибыль не обязательно пропорциональна 
объему инвестиций» (Хант-Ахмед, 2013, стр. 95). Современная практика 
исламского банкинга еще предусматривает возможность потери по вине 
партнера, который в таком случае несет убытки в полном объеме. Хасаунег 
(2008) приводит четыре вида совместных предприятий мушарака: 

1) прямое или же коммерческое участие (используется только для 
конкретной цели, банк является финансирующим партнером, предоставляет 
другие бизнес-услуги, но в управлении предприятием не участвует); 

2) постоянное участие (банк в рамках соответствующего проекта участвует 
в его управлении, имеет долгосрочный характер); 

3) участие в акционерном капитале (банк оценивает активы клиента, а 
затем принимает решение о уровне финансирования, который ему предложит); 

4) убывающие участие (банк постепенно сокращает свою долю в бизнесе 
на благо клиента в соответствии с заранее заключенным договором о 
партнерстве; клиент банку выплачивает его долю постепенно по частям или все 
сразу). 

3. Современная практика реализации мушарака 
По мнению Мусы (2011, стр. 40), в современной практике исламского 

банковского дела, совместное предприятие мушарака считается очень гибким 
инструментом финансирования, подходит для любого типа бизнеса. Это 
позволяет целесообразно связать профессиональные навыки с капиталом с 
целью производства или предоставления услуг к всеобщему благосостоянию. 
Когда одним из партнеров мушарака является банк, заранее обговариваются со 
своими партнерами все условия. Банк, как правило, способствует своим 
капиталом, управлению проектом/предприятием отдается клиент-партнер. 

Относительно новым и максимально универсальным инструментом 
является убывающая мушарака. На приведенной ниже схеме можно объяснить 
основные операции и специфику контрактов в зависимости от предмета 
финансирования. 

Рис. 1. Схема реализации финансирования мушарака 
 
Источник: Собственная разработка согласно Байдаулет, 2014, стр. 33. 
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В первом случае речь идет о покупке недвижимости, во втором о 
приобретении легкового автомобиля для оказания транспортных услуг (такси), 
в третьем о закупке товаров для перепродажи. 

В первом примере, клиент хочет купить дом, на который не имеет 
достаточно средств. Обращается к финансистам, которые согласились принять 
участие в покупке необходимого дома. Клиент оплачивает 20% от стоимости и 
80% оплачивает финансист. По этой причине, 80% дома принадлежит 
финансисту, 20% принадлежит клиенту. После покупки клиент использует дом 
для своих собственных нужд и платит арендную плату финансисту, чтобы мог 
использовать его долю в имуществе. В то же время доля финансиста делится на 
восемь равных частей, каждая часть составляет 10% от домовладения. Клиент 
обещает финансисту, что через каждые три месяца будет покупать одну 10%-
ную часть. Таким образом, после первых трех месяцев он купит часть доли 
финансиста, и заплатит 1/10 цены на недвижимость. Доля финансиста снизится 
до 70%. В результате арендная плата, получаемая финансистом, уменьшается в 
той же пропорции. В конце следующего трехмесячного периода клиент 
приобретет следующую часть, увеличит свою долю в собственности до 40%, 
доля финансиста снизится до 60%; постепенно снижается и арендная плата. 
Этот процесс продолжается таким образом до тех пор, пока клиент не получает 
всю долю финансиста. Это соглашение позволяет финансисту требовать 
арендную плату в соответствии со своей долей собственности и в тоже время 
регулярно получать часть своих инвестиций. 

Таким же образом мушарака применяется на покупку автомобиля, с той 
лишь разницей, что арендная плата должна быть скорректирована на величину 
амортизации. 

В случае приобретения товаров, пункт 4 (схема) не применяется. 
Особенностью договора в данном случае является то, что цена части доли 
финансиста определяется с учетом рыночной стоимости всего бизнеса в 
определенный момент времени. 

В настоящее время существуют различные мнения относительно того, как 
прибыль делится между партнерами совместного предприятия мушарака и в 
какой форме капитал может быть внесен в совместное предприятие. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные признаки мушарака согласно правовых школ (Мазхабов) 

Признак Ханафитский мазхаб Шафиитский 
мазхаб 

Маликитский 
мазхаб 

Ханбалитский 
мазхаб 

Сущность 
капитала 

В форме денежных средств 
или активов, которые не 
являются неповторимыми, 
могут быть заменены, а 
также смешаны с активами 
остальных партнеров. 
Например, нельзя вложить 
автомобиль, другие виды 
товаров можно.  

В форме 
денежных 
средств или 
активов, 
которые не 
являются 
неповторимыми, 
могут быть 
заменены. 

В форме 
денежных 
средств или 
активов по 
рыночной 
стоимости. 

В форме 
денежных 
средств или 
активов по 
рыночной 
стоимости. 
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Отставание в технологическом прогрессе исследовала компания Ernst & 
Young's в 2014 - 2015 гг. В исследовании приняли участие 2,25 млн. клиентов 
исламских банков в 9-ти странах по всему миру. Многим клиентам не хватает 
мобильных приложений, телефонного консультанта, интернет-банкинга и т.д. 
Исследование показало, что только 1 из 18 банков предоставляет комплексные 
услуги через социальные сети, и только 26% банков предоставляют клиентам 
приложение Smart Banking. 

Налоговое законодательство также имеет свои слабые стороны. В ряде 
стран, проценты по вкладам и кредитам освобождаются от налогов. В случае 
исламских банков, этот фактор снижает их конкурентоспособность, поскольку 
доходы банка и его вкладчиков после уплаты налога при той же норме 
доходности будет ниже, чем в традиционных банках. 

Касательно риска убытка есть возражения, что механизм мушарака, скорее 
всего, будет переносить предпринимательские убытки на финансовые 
учреждения и банки. Эти потери будут нести и инвесторы. Вкладчики, 
находясь под влиянием риска потерь, будут бояться вкладывать свои деньги в 
банки и финансовые учреждения, и, таким образом, их сбережения остаются 
пассивными или будут использоваться для операций за пределами банковских 
каналов, что не будет способствовать экономическому развитию на 
национальном уровне. Перед финансированием мушарака банки и финансовые 
учреждения изучить возможную прибыльность компаний, нуждающихся в 
финансировании. Даже в нынешней традиционной системе, основанной на 
процентах, банки не дают кредиты любому заинтересованному лицу. Изучают 
потенциал бизнеса и, если ожидают, что компания будет убыточной, отклоняют 
ее заявление на получение кредита. Поэтому в случае мушарака этот анализ 
проводится еще более строго. 

Еще одно возражение против финансирования мушарака является то, что 
нечестные клиенты могут использовать финансирование мушарака без возврата 
денег финансисту. Например, всегда будут показывать, что их бизнес не 
приносит прибыли. Более того могут сказать, что предпринимательство 
приносит им убытки, в этом случае будет поставлена под угрозу не только 
прибыль, но и основную сумму кредита. Для решения этой проблемы должна 
быть создана система контроля, с помощью которой будут проверятся и 
архивироваться все счета и счета-фактуры соответствующим образом. Если 
выяснится, что клиент действовал недобросовестно, будут применяться в 
отношении него меры уголовно-правового характера и будет занесен в так 
называемый черный список. 

Несмотря на многие препятствия, замедляющие развитие исламского 
банкинга, этические финансовые инструменты имеют своих сторонников, и с 
каждым днем растет их значение для населения в целом. 

5. Заключение  
Традиционная банковская система существует уже сотни лет и позволяет 

коммерческим банкам создавать фиктивные долги без реального покрытия. В 
результате операции банков в несколько раз превышают реальный ВВП. 
Финансовые спекуляции коммерческих банков и фиктивные денги создали 
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самый большой финансовый пузырь всех времен. На другой стороне находятся 
исламские финансы, которые поддерживают проекты с реальными 
экономическими выгодами и социальным эффектом (например, сокращение 
бедности посредством предоставления микрокредитов; поддержка малого и 
среднего бизнеса с реальными бизнес-планами). Как показывает зарубежная 
практика, мушарака является достаточно гибким и эффективным инструментом 
финансирования и его доля в чистой прибыли, согласно отчетности исламских 
банков, постепенно растет. 

При исследовании проблематики мы определили ряд актуальных проблем, 
решение которых могло бы значительно ускорить рост финансирования: 

- нехватка информации у предпринимателей о предпринимательстве на 
основе Шариата; 

- нехватка финансовых организаций, предлагающих исламское 
финансирование; 

- более высокие расходы (например, связанные с мониторингом клиентов 
(партнеров)); 

- чрезмерная документация при реализации отдельных форм 
финансирования; 

- копирование процентной модели финансовой системы; 
- нехватка специалистов, квалифицированных и мотивированных на 

развитие экономики; 
- недостаток адаптированного законодательства во многих странах, где 

действуют исламские финансовые организации; 
- отставание в техническом прогрессе (недостатки в информационных 

технологиях); 
- отсутствие полнофункциональной системы надзора и регулирования. 
Исламское финансирование в Европе и России начало развиваться лишь в 

последнее время. Опыт из-за рубежа и растущий интерес к исламским 
финансам, как со стороны профессионалов, так и со стороны потребителей, 
создают условия для постепенного развития исламских финансов и финансовых 
организаций. 
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Аннотация. Инвестиционный процесс представляет собой 

последовательность этапов, действий и операций по осуществлению 
инвестиционной деятельности. Конкретное протекание инвестиционного 
процесса зависит от объекта инвестирования 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, кризис 
Abstract: investment process is a sequence of steps, actions and operations for 

investment activity. The exact course of the investment process of the investment 
object. Accordingly, the distinction between the stages of the investment process is 
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largely determined by investment 
Keywords: investment, economy, crisis 
В качестве основных этапов инвестиционного процесса можно выделить 

следующие два: принятие решения об инвестировании и осуществление и 
эксплуатация инвестиций. В процессе принятия решений об инвестировании 
ставятся и определяются различные цели. В качестве исходных выступают 
формальные цели, которые в дальнейшем служат в качестве критерия отбора 
объектов инвестирования. Формальные цели вытекают из стратегических 
целевых установок инвестора. 

Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 
связана с определением как соотношения различных форм инвестирования на 
конкретных этапах перспективного периода, так и профиля направленности 
инвестиционной деятельности, включая ее отраслевую составляющую. Выбор 
приоритета тех или иных форм инвестирования на разных этапах 
функционирования инвестора обусловлен рядом внутренних и внешних 
факторов. Важнейшим из внутренних факторов является функциональная 
направленность, т. е. основные виды деятельности инвестора (предприятия, 
организации).  

Для предприятий и организаций реального сектора экономики рост 
финансовых инвестиций характерен, как правило, для крупных предприятий, у 
которых большие возможности в нахождении источников финансирования 
инвестиций, а также для предприятий, находящихся на стадии «зрелости». На 
стадиях «детства» и «юности» преобладающая форма инвестирования - 
вложения в материальные и нематериальные активы. Среди внешних факторов, 
оказывающих существенное влияние на выбор форм инвестирования, наиболее 
значимыми являются темпы инфляции и процентные ставки на финансовом 
рынке. Завершающей фазой первого этапа инвестиционного процесса является 
выбор конкретных объектов инвестирования, который осуществляется в 
процессе планирования инвестиций. 

Инвестиционное планирование может быть как изолированным, или 
обособленным, так и взаимосвязанным. Реальные инвестиции осуществляются 
в разнообразных формах. Основными формами реальных инвестиций являются 
капитальные вложения, вложения в прирост оборотных активов и 
инвестирование в нематериальные активы. В свою очередь капитальные 
вложения реализуются также в  различных формах  и  прежде  всего  в  форме  
нового строительства, реконструкции, модернизации, технического 
переоснащения, а также приобретения целостных имущественных комплексов.  

Приобретение целостных имущественных комплексов является 
прерогативой крупнейших компаний, как правило, с агрессивной политикой, 
направленной на рост своего влияния на отдельных рынках. Эта форма 
инвестирования широко используется в современных условиях России 
крупными компаниями, стремящимися создать технологически замкнутые 
производственно-коммерческие структуры, начиная от производства 
материалов и комплектующих изделий до производства и реализации готовой 
продукции.  
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Данная форма реальных инвестиций обеспечивает рост совокупной 
стоимости активов предприятия-инвестора за счет увеличения финансового 
потенциала, возможностей совместного использования системы сбыта, 
снижения уровня производственных затрат. Реконструкция в большинстве 
случаев предполагает переход на современные технологии производства с 
учетом достижений научно-технического прогресса. Как правило, она связана с 
внедрением ресурсосберегающих технологий, с переходом на современные 
стандарты качества выпускаемой продукции. Реконструкция может включать в 
себя и строительство новых объектов. 

Большинство форм и разновидностей реальных инвестиций, за ис-
ключением вложений в оборотные активы, обновления отдельных видов 
оборудования, механизмов и т. п., осуществляются как реальные 
инвестиционные проекты с соответствующими бизнес-планами. В бизнес-
планах инвестиционных проектов наряду с традиционными разделами должны 
быть проработаны и изложены вопросы минимизации уровня инвестиционных 
рисков, а также вопросы обеспечения необходимого уровня ликвидности 
объектов реального инвестирования. 

Наиболее привлекательными для инвестирования предприятиями в 
Ставропольском крае являются: ОАО «Консервный завод «Ставропольский», 
ОАО «Ставропольсахар», ООО «Кока-Кола Ставрополье Боттлерс», ОАО 
«Кавминводы», ОАО «Нарзан», ЗАО «Кавминводы», ОАО «Мясокомбинат 
«Пятигорский», ЗАО «Ставропольский бройлер», ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», ОАО «Холод», ОАО «Иней», АООТ «Сыродел» 
Ипатовского района, ЗАО «Хайнц-Георгиевск» и другие. Химическая 
промышленность представлена ОАО «Невинномысский Азот», ООО 
«Ставролен», ОАО «Арнест» и ряд других предприятий. 

За минувший период в регионе было претворено в жизнь двенадцать 
масштабных инвестиционных проектов. Ключевыми проектами стали: 
возведение предприятия по изготовлению автоклавного ячеистого газобетона в 
Светлограде; строительство национального аэрозольного кластера на 
территории Невинномысска; создание завода по изготовлению строительных 
грунтовок, красок и смесей в селе Кочубеевском. В Ставропольский край 
большая часть иностранных инвестиций  поступили из Кипра (76,9%), на долю 
Турции пришлось 12,5% от общего объема инвестиций в экономику региона, 
Казахстана - 3,4%, Великобритании - 2,8%. Для Ставрополья вложение 
инвестиций является хорошей тенденцией, при которой край увеличивает 
объемы своих вложений, несмотря на кризис. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона играет 
огромную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности 
функционирования региональной экономики. Конечным результатом 
эффективного функционирования региональной экономики непременно 
должно быть повышение качества и рост уровня жизни населения. 
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Аннотация. В работе рассматриваются некоторые аспекты стратегии 
инновационного развития России, оценивается динамика инновационной 
активности диверсифицированных предприятий, представлено определение и 
сущность понятия диверсификации, а также отмечается влияние 
инновационного развития крупных диверсифицированных компаний на 
деятельности других предприятий. 

Ключевые слова: диверсификация, инновационная активность, 
инновационное развитие.  

Abstract. The paper deals with some aspects of the strategy of innovative 
development of Russia, estimated the dynamics of innovative activity of diversified 
companies, presented the definition and essence of the concept of diversification, and 
the impact of the innovative development of the large diversified companies in the 
activities of other companies. 

Key words: diversification, innovative activity, innovative development. 
Негативная экономическая динамика последних лет заставляет 

отечественные предприятия адаптироваться к изменяющимся условиям и 
минимизировать риски.  Одним из способов снижения факторов риска для 
функционирующих предприятий является диверсификация производства. 
Помимо минимизации рисков, диверсифицированное производство открывает 
перед компанией новые возможности, связанные с общими целями экономики 
страны – инновационным развитием. 

Исследованием различных аспектов управления диверсифицированными 
компаниями занимаются российские и зарубежные ученые.  В работах, 
касающихся управления и инновационного развития диверсифицированных 
компаний представлена классификация стратегий диверсификации, даны 
определения понятия «диверсификация», отмечены предпосылки и 
сопутствующие проблемы применения стратегии диверсификации. Отмечается 
наличие благоприятной почвы для внедрения инноваций в 
диверсифицированной компании.  

Цель статьи заключается в определении влияния диверсификации на 
инновационное развитие предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) проанализировать инновационную активность российских 
диверсифицированных компаний; 

2) выделить определения понятий «диверсификация» и ее сущности; 
3) отметить влияние диверсификации производства на предприятии на 

условия для его инновационного развития; 
4) отметить влияние инновационного развития крупного 

диверсифицированного предприятия на другие компании. 
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 году «Инновационная Россия  2020», 
представленной Минэкономразвития России, цели экономики к 2020 году 
заключаются в следующем: 

 – занятие существенной доли (в 5-10 процентов) на рынках 
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высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, 
- повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 

до 17-20%),  
- увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске 

промышленности,  
- увеличение в четыре-пять раз – доли инновационно-активных 

предприятий (с 9,4 до 40-50 процентов). 
Итоги первого этапа реализации Стратегии инновационного развития РФ 

(до 2014 года) свидетельствуют о формировании группы инновационно-
активных предприятий, увеличивающих выпуск инновационной продукции, а 
также об успешном формировании российской инновационной системы, 
привлекательной для привлечения частных инвестиций. Согласно экспертному 
мнению Аксакова А. [11] с 2010 по 2014 гг. затраты российских предприятий на 
технологические инновации возросли в 2,2 раза (с 349,8 млрд руб. до 762,8 
млрд руб.), при этом доля инновационной продукции в общем объеме 
производимых в РФ товаров, работ и услуг увеличилась почти в 1,7 раза (c 4,9% 
до 8,2%), а доля инновационной продукции в российском экспорте - в 1,5 раза 
(с 6% до 9%).  

Анализ удельного веса организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем числе обследованных организаций в целом по Российской 
Федерации по видам экономической деятельности, показал, что с 2010 года до  
2015 года данное значение увеличилось до 8,3% [6].  

В 2014 гг. наиболее активно внедрением технологических инноваций 
занимались предприятия, работающие в сфере производства электронного и 
оптического оборудования (27% всех предприятий отрасли), производства 
кокса и нефтепродуктов (23%), химического производства (21,4%), 
производства транспортных средств и оборудования (19,4%) [11]. 

Положительная динамика в развитии инновационной активности 
российских предприятий подкрепляется анализом объема инновационных 
товаров, работ и услуг по видам экономической деятельности  в период с 2010 
по 2015 года (таб. 1) 

Таблица 1  
Объем инновационных товаров, работ, услуг в целом по Российской 

Федерации по видам экономической деятельности, млн. руб. [6] 
Виды 

экономической 
деятельности 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 
Добыча полезных 
ископаемых   151 581,1 516 779,7 522 890,9 523 210,5 648 533,0 368 402,5 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

23 542,1 21 362,1 13 177,9 30 702,2 26 486,5 33 599,9 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

15 328,4 25 522,6 23 251,3 19 590,8 15 399,2 16 226,4 
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Высокотехнологи
чные виды 
экономической 
деятельности)  

… … 175 318,2 237 489,4 274 801,7 335 907,9 

Среднетехнологич
ные виды 
экономической 
деятельности3)  

… … 785 190,0 779 083,8 753 460,7 727 655,3 

Наукоемкие виды 
экономической 
деятельности3) , в 
т.ч: 

… … 219,0 431 561,8 541 851,8 582 192,0 

- деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий 

19 786,9 24 951,2 14 648,1 39 558,7 32 365,00 46 568,81 

- научные 
исследования и 
разработки 

- 159 410,0 283 957,3 344 650,1 464 188,80 482 298,48 

«-» - явление отсутствует 
«…» - данных не имеется 

 
Объем инновационных товаров, работ, услуг имеет тенденцию к росту, что 

обеспечено за счет таких видов деятельности, как обрабатывающие 
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
высокотехнологичные виды экономической деятельности; наукоемкие виды; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; научные исследования и разработки. 

В современной литературе есть различные трактовки понятия 
«диверсификация» [1,2,8,9,10]. 

Так, «диверсификация» определяется как: 
- расширение объектов деятельности, номенклатуры продукции, 

производимой монополистическими объединениями; 
-    расширение номенклатуры товаров, производимых предприятиями или 

объединениями предприятий, связанное с использованием собственных 
накоплений предприятий на организацию новых видов производства, 
проникновение в другие отрасли и сферы хозяйства; 

- проникновение крупных компаний в отрасли, не имеющие прямой 
производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли 
их действия; 

- метод осуществления роста фирмы за счет проникновения в новые 
отрасли; 

- процесс перераспределения ресурсов, которые существуют на 
конкретном предприятии, в другие сферы деятельности. Этот процесс касается 
возможности перехода на новые технологии, проникновение на новые рынки и 
внедрение в новые отрасли производства. При этом будущая производимая 
продукция должна быть абсолютно новой, для производства которой 
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необходимы инвестиции.  
-  вхождение компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности 

посредством, как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой 
изменения в административной структуре и других управленческих процессах. 

Производство инновационных продуктов на подобных предприятиях 
становится возможным благодаря использованию средств от реализации 
основной продукции. Следует учесть, что средств от реализации основной 
продукции для осуществления нововведений может быть недостаточно. 
Поэтому необходимо проведение грамотной политики инвестиционного 
развития предприятий. В [4] предложены методы и модели инвестиционного 
развития предприятий реального сектора экономики. 

Проведенный литературный обзор позволил охарактеризовать процесс 
диверсификации как возможность для предприятия перераспределить 
имеющиеся ресурсы в те отрасли, где имеется потенциальная возможность 
максимизации прибыли с целью уменьшения риска сокращения спроса на 
выпускаемую продукцию. Эффект, получаемый в результате применения 
стратегии диверсификации, заключается в следующем: производство 
множества различных видов продукции на одном крупном предприятии более 
экономично, чем производство той же продукции на небольших 
специализированных предприятиях. Данный эффект определяется как 
синергический, то есть возрастание эффективности деятельности компаний в 
результате совместного или однородного слияния их отдельных элементов по 
сравнению с их деятельностью до объединения [4,10]. 

Исследование, проведенное С.Ю. Ляпиной и Д.П. Устичем выявило, что 
крупные предприятия, занимающиеся внедрением инноваций в производство, 
выступает движущей силой для повышения инновационной активности 
экономики в целом. Как правило, данная группа крупных предприятий имеет 
сложную диверсифицированную структуру, нередко они являются холдингами, 
контролирующими деятельность множества других предприятий, являющихся 
их дочерними и зависимыми обществами. Деятельность данных предприятий в 
сфере инновационной активности порождает волну так называемых 
«вторичных инновационных активностей», которая связана с необходимостью 
комплексной модернизации и обновления процессов производства, а также 
производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) [5]. 

Например, ввод в эксплуатацию в ОАО «Российские железные дороги» 
нового типа локомотива – газотурбовоза ГТ11 требует значительных 
инноваций в дочерних и зависимых обществах, обеспечивающих обслуживание 
(например, заправку сжиженным газом, ранее не использовавшимся на 
железных дорогах) и ремонт локомотивов, а также перекладку с целью 
укрепления участков пути, по которым будут проходить маршруты грузовых 
перевозок вследствие большего веса перевозимых составов, которые 
обеспечивает данный новый локомотив [5].  

В то же время, крупные диверсифицированные предприятия являются так 
называемым «локомотивом» для более мелких компаний, участвующих в 
технологической цепочке,  в проявлении инновационной активности.  
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Аннотация. Для принятия грамотных управленческих решений необходима 
детально проработанная информационная система, которая главным образом 
базируется на внутренней управленческой отчетности. В статье 
рассматриваются различные подходы к классификации внутренней 
отчетности, принципы ее построения. в статье рассмотрены проблемы 
организации учета и контроля в строительных организациях. Отражены 
основные видения автора форм контроля учетной информации для целей 
управления. 

Ключевые слова: строительная отрасль, управленческая отчетность, 
первичная документация, внутренняя отчетность. 

Abstract. To make competent management decisions necessary detailed 
information system that is mainly based on internal management reporting. The 
article discusses various approaches to classification of internal reporting, the 
principles of its construction. the article considers the problems of organization of 
accounting and control in construction companies. Reflects the basic vision of the 
author of the forms of control account information for management purposes. 

Key words: construction industry, management accounts, source documents, 
internal accounting. 

Строительство представляет собой сложнейшую систему с динамичным 
характером развития. На строительный процесс оказывает влияние множество 
организационных, научно-технических, экономических, производственных, 
природно-климатических и других факторов, которые в принципе имеют 
вероятностный характер. 

В современных экономических условиях возникают ряд факторов, которые 
ограничивают деловую активность строительных организаций. К таким 
факторам относиться, прежде всего неплатежеспособность заказчиков, 
недостаток квалифицированных рабочих, инфляция и рост конкуренции в связи 
с этим многие организации вынуждены «замораживать» строительство своих 
объектов, что в целом негативно сказывается на их хозяйственной 
деятельности. 

Внутренняя отчетность предназначена для осуществления экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации в целях: 

— правильности ведения предотвращения отрицательных результатов 
деятельности организации и определения ее внутрихозяйственных резервов; 

— контроля за расходованием финансовых и материальных средств 
организации ее структурными подразделениями или сотрудниками; 

— контроля эффективности работ структурных подразделений и 
сотрудников организации; 

— обеспечения информацией заинтересованных пользователей для 
привлечения их активов и т.д. 

Таким образом, главная цель формирования в строительной организации 
системы внутренней отчетности  это управление и контроль за прибылью, 
затратами, объемом производства и их взаимосвязями. 

Формирование управленческой отчетности в строительных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами и 
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учетной политикой, разрабатываемой бухгалтерской службой каждой 
организации для внутреннего пользования. При разработке учетной политики 
необходимо обязательно учитывать специфику отрасли и отдельного 
предприятия, которое может выступать как в роли застройщика, так и в роли 
подрядчика.  

Среди особенностей строительной отрасли, оказывающих влияние на 
учетно-аналитические аспекты управления деятельностью строительной 
организации, можно выделить следующие: 

 высокая степень государственного регулирования отрасли. Процесс 
получения разрешений на строительство зданий может занять несколько лет, а 
расходы на получение такого разрешения непредсказуемы; 

 продолжительность инвестиционного цикла. От момента начала 
строительства здания до подписания акта госкомиссии о его приемке может 
пройти до 10 лет; 

 уникальность строительных проектов. Несмотря на наличие так 
называемых «типовых проектов» зданий и сооружений, каждый проект должен 
разрабатываться индивидуально, в том числе с учетом геофизических 
особенностей места строительства; 

 составление проектно-сметной документации обязательно для каждого 
строительного проекта, а от грамотного составления сметы на этапе 
проектирования зависит финансовый результат проекта; 

 организационная структура. Большинство крупных российских 
строительных компаний представляют собой вертикально и горизонтально 
интегрированные структуры, состоящие из инвестиционной компании, 
генподрядной организации, проектного бюро, а также некоторых производств, 
например бетонного. Функции управления холдингом (такие как планирование, 
координация, стратегический контроль) обычно выполняет управляющая 
компания (часто она также играет роль инвестора в проектах строительства); 

 консервативность персонала. Многие крупные российские 
строительные компании были (а иногда и до сих пор являются) предприятиями 
с преимущественно государственным капиталом и консервативными 
управляющими. Это значительно затрудняет внедрение новых методик 
управления и поддерживающих их информационных систем; 

Перечисленные особенности повышают риски при реализации 
строительных проектов. Снизить эти риски можно путем создания 
эффективной системы управления внутри компании, в частности внедрения 
системы управленческого учета и внутренней отчетности. 

Специфика строительной отрасли привносит свои особенности в систему 
бухгалтерского учета и подготовки внутренней отчетности в строительных 
организациях, среди которых можно выделить следующие основные позиции: 

 оформление первичной учетной документации. Строительные 
организации, выполняющие работы по строительству и реконструкции 
объектов, а также ремонтные или монтажные работы, обязаны подтверждать 
выполнение работ первичными оправдательными документами (п. 1 ст. 9 
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Закона №402-ФЗ). При этом законодательно предусмотрено, что первичные 
учетные документы составляются при совершении факта хозяйственной жизни, 
а если это не представляется возможным, то непосредственно после его 
окончания. В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона №402-ФЗ формы первичных 
учетных документов (за исключением организаций государственного сектора) 
утверждает руководитель организации по представлению должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Так как Закон №402-ФЗ не 
обязывает применять унифицированные формы первичной учетной 
документации, содержащиеся в альбомах унифицированных форм, то 
подтверждать факты своей хозяйственной жизни строительная фирма вправе 
любыми первичными документами, содержащими следующие обязательные 
реквизиты: 

1)   наименование документа; 
2)   дата составления документа; 
3)   наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4)   содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
6)   наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

7)    подписи данных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Так как пользоваться унифицированными формами первичной учетной 
документации не запрещено, то строительная фирма вправе применять 
привычные типовые формы бухгалтерской документации.  

 инвентаризация. Фирма должна в рамках учетной политики установить 
порядок и срок проведения инвентаризации имущества. Однако зачастую к 
этому процессу относятся формально, что приводит к  ошибкам.  

 учет основных средств. Обычно строительные фирмы при разработке 
учетной политики стремятся сблизить бухгалтерский и налоговый учет, однако 
это не всегда выгодно с точки зрения оптимизации налоговой нагрузки. В 
соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» фирмы вправе установить 
для принятия к учету основных средств лимит стоимости в пределах не более 
100 000 руб.  

 расходы на НИОКР. Строительной организации часто бывает 
необходимо провести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. При этом если конструкторская документация носит 
индивидуальный характер, то ее стоимость включается в инвентарную цену 
объекта строительства. Но если она носит типовой характер и может быть 
использована позже при строительстве других объектов, то учет затрат на ее 
создание или приобретение необходимо вести в соответствии с ПБУ 17/02.  

 учет расходов. В учетной политике необходимо определить порядок 
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учета и отражения в отчетности расходов организации. Строительные фирмы, 
выполняющие работы по договору подряда, при организации бухгалтерского 
учета должны руководствоваться требованиями, установленными ПБУ «Учет 
договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/2008). В 
соответствии с данным документом подрядчик осуществляет учет затрат по 
каждому объекту с начала выполнения договора на строительство до времени 
его завершения и передачи застройщику. До момента сдачи заказчику всего 
построенного объекта указанные затраты отражаются в составе незавершенного 
производства. 
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Анотація. Розглянуто зміст та реалізації стратегії ціноутворення, 
визначено етапи формування стратегії ціноутворення. Досліджено різницю 
між тактикою і стратегією. 
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Summary. The content and implementation of pricing strategy are considered. 

Stages of formation of the pricing strategy are defined. The difference between the 
pricing tactics and strategy is investigated. 

Keywords: price, pricing strategy, tactics, pricing. 
Ціна – найважливіша економічна категорія, яка здійснює вагомий  вплив 

на всі аспекти господарської діяльності підприємства та усієї країни в цілому. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 37 



 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

Система пошуку стратегічних рішень у сфері ціноутворення повинна 
відповідати стратегії розвитку підприємства в цілому та вирішувати основні 
його завдання у сфері просування товару до споживача. Важливість 
обґрунтування цінових інструментів визначає успіх підприємства в цілому. 

Теоретичним і практичним аспектам розробки та реалізації стратегій 
ціноутворення, проблемам та удосконаленню досліджували багато вчених, а 
саме: Шкварчук Л. [2], Мазур О. [3], Татьянич Л. [4], Тимофєєва Н. [5], 
Сус Л. [6]. та багато інших. Проте низький рівень застосування стратегій 
ціноутворення у практиці господарювання доводить про необхідність 
подальшого дослідження їх проблематики. 

У наш час вже неможливо використовувати старі нормативні підходи до 
визначення цін. Але й нові умови не сформовані для застосування ринкових 
методів ціноутворення. Саме тому ми стикаємось з проблемою адаптації 
ринкових методів визначення цін до економіки нашої країни [4, с. 72]. 

Цінова стратегія – система довгострокових рішень щодо курсу цінової 
політики у напрямі встановлення базової ціни. Під курсом цінової політики 
розуміється певна послідовність дій: підприємство на основі аналізу факторів 
ціноутворення вибирає найбільш прийнятний підхід до розрахунку базової ціни 
товару. Отже, місце цінової стратегії у процесі визначення ціни представлене на 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Місце цінової стратегії у процесі встановлення ціни [7, c. 2.32] 
 
Досліджуючи висловлювання деяких авторів щодо цінової стратегії та 

цінової тактики, деякі автори (Заболотна А., Ліпсіц І., Єсіпов В.) визнають різні 
елементи у формуванні даних понять, але не дають чіткого розмежування між 
стратегією й тактикою, тим самим ототожнюючи ці поняття. За їх думкою, 
стратегія й тактика спрямовані на досягнення однієї мети та встановити, де 
закінчується тактика і починається стратегія, доволі складно. Але принципова 
різниця між тактикою та стратегією існує і полягає у тому, що по-перше, 
стратегія має на меті досягнення ретельно обґрунтованих довгострокових цілей, 
що забезпечать підприємству довгострокові вигоди у майбутньому 
(конкурентні переваги), в той час, коли тактика спрямована на реалізацію 
конкретного завдання з метою досягнення конкретної мети й отримання вигоди 
у короткостроковому періоді. По-друге, метою стратегії є досягнення 
незмінних цілей підприємства, у той час як цілі і завдання тактики можуть 
змінюватися у залежності від ситуації. Тобто, стратегія має системний 
характер, що дії на міжсистемних рівнях, а тактика – ситуаційний характер, що 
діє всередині окремого елементу системи. По-третє, стратегія спрямована на 
створення нових ефективних методів і засобів досягнення обраної мети 
(розвиток системи, що призводить не тільки до перетворення системи об’єктів з 
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Отже, слід зазначити, що моделі стратегій ціноутворення українських 
підприємств поки що знаходяться на етапі свого удосконалення, оскільки 
процеси управління ціною не відповідають світовому розвитку формування 
цінової політики. Такий стан є адаптаційним, оскільки сприяє розвитку новітніх 
методів, адаптованих до ментальності споживачів, адже кожна країна є 
індивідуальною та з певним рядом особливостей і проблем, які потребують 
унікального підходу. Тож, проблеми реалізації цінових стратегій в Україні, ще 
залишаються невирішеними та вимагають подальшої розробки в таких аспектах 
як вивчення нових методів ціноутворення, розробка моніторингу цін 
конкурентів та системи коригування цін як необхідної умови прийняття 
цінових рішень на підприємстві тощо. 

 

 
Рис. 3 Класифікація цінових стратегій 
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Стратегії ціноутворення 

Підхід 1: 
- стратегія преміального 

ціноутворення (зняття 
вершків); 

- стратегія нейтрального 
ціноутворення; 

- стратегія цінового 
прориву (знижених цін). 

Підхід 2 
- преміум-стратегія дорогих 

товарів; 
- стратегія проникнення на ринок; 
- стратегія переваг; 
- стратегія показного блиску;  
- стратегія середніх цін; 
- стратегія доброякісності; 
- стратегія дешевих товарів; 
- стратегія завищених цін; 
- стратегія пограбування. 

Підхід 3 
- більше за вищу ціну; 
- більше за ту саму ціну; 
- те саме за меншу ціну; 
- менше за набагато 

меншу ціну; 
- більше за меншу ціну 

Базові стратегії (залежно від співвідношення «ціна – якість») 

Стратегії залежно від 
різноманіття цін: 

 • Стратегія єдиних цін; 
 • Стратегія диференційова- 
них (дискримінаційних) цін, 
залежно від урахування: 
– відмінностей в споживачах 
– варіантів товару чи послуги 
– місцезнаходження; 
– іміджу, престижу; 
– часового чинника; 
– призначення товару;  
– якості обслуговування; 

Стратеги ціноутворення 
залежно від конкуренції: 

• Стратегія цінового лідера;  
• Стратегія наслідування 
лідера;  
• Стратегія переважних цін; 
• Цінова стратегія за «кривою 
досвіду»;  
• Цінова стратегія сигналізації 
цінами; 

Стратегії ціноутворення за 
географічним принципом: 

 • Встановлення ціни в місці 
виробництва товару; 
 • Встановлення єдиної ціни з 
включенням до неї витратами 
на доставляння;  
• Встановлення зональних цін; 
• Встановлення цін відносно 
базисного пункту;  
• Встановлення цін з 
прийняттям на себе витрат на 
доставляння. 
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Аннотация. В работе рассматривается новая форма управления  

предпринимательской деятельностью на основе образования кластеров, 
приводится определение кластера по М.Портеру, характеристика его 
образующих, в частности в туристском бизнесе.  
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Abstract: This paper considers a new form of business administration based on 
the formation of clusters provides the cluster definition according to M. porter, the 
characteristics of its forming, in particular in the tourism business.  

Keywords: cluster, tourism business, management, concept, CLA-stereoplanula 
enterprises competitiveness 

Основные усилия наших ученых-экономистов в последнее время все более 
концентрируются на поисках новых методов, подходов, моделей управления 
сложившимися структурами всего народно-хозяйственного комплекса РФ. 
Весьма интересным, на наш взгляд, является теория кластерного развития,  
стран, достигших высоких результатов  социально-экономического  развития 
синтезированная из теории национальной, государственной и местной 
конкурентоспособности в контексте мировой экономики, основоположником 
которой является Майкл Е. Портер. По его мнению кластеры – это 
сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций  
(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых 
объединений) конкурирующих, но одновременно и ведущих совместную 
работу. Под кластером современная экономическая наука понимает 
сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 
крупных, малых и средних компаний, являющихся специализированными 
поставщиками сырья, материалов, товаров и услуг, а также связанных с их 
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, центров профессиональной ориентации и др.) [1]. 

В условиях конкуренции необходим успех  в определенных областях 
бизнеса, при этом кластеры оказываются ярко выраженной  особенностью 
практически любой национальной,  региональной и даже столичной экономики. 
особенно кластеры государств с более прогрессивной экономикой. 
Превалирующее влияние кластеров на экономику весьма очевидно по 
сравнению с изолированными фирмами и отраслями по ряду высоких 
показателей социально-экономического аспекта. 

Концепция кластера представляет новый способ ведения национальной 
экономики, а также указывает на новые роли компаний, правительств и других 
организаций, стремящихся к повышению конкурентоспособности. Наличие 
кластеров свидетельствует, что основной выигрыш в конкурентной борьбе 
достигается не самой компанией или даже отраслью, а скорее в местах  
расположения дочерних предприятий. 

Кластеры представляют собой движущую силу в увеличении экспорта и 
привлечении  иностранных инвестиций.  Они создают форум, в котором новые 
пути ведения диалога могут и должны иметь место среди фирм, 
правительственных агентств и организаций, таких как школы, университеты, 
предприятия общественного назначения. И, как видится, Калининградская 
область является самой удобной для образования и развития кластеров  из всех 
регионов России из-за своего географического положения и политической 
ситуации, сложившейся за последнее время в нашем регионе, со вступлением 
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пограничной с нами Литвы в Европейский Союз. Сегодня сами ситуация и 
время диктуют нам поиск новых форм  менеджмента и организации бизнеса, 
обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности.   

Поскольку,  географические масштабы кластера могут варьироваться от 
одного города, региона до страны или даже до соседстсвующих стран, то  
кластеры принимают различные формы,  в зависимости от своей глубины и 
сложности, и,  в большинстве случаев, включают компании по производству 
готового продукта, или «сервисные компании»; поставщиков 
специализированных факторов производства, комплектующих, машин, а также 
сервисных услуг; финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях. 
Кластеры часто включают также фирмы, работающие с каналами сбыта,  и 
потребителями, производителей побочных продуктов, специализированных 
провайдеров инфраструктуры; правительственные и другие организации, 
обеспечивающие специальное обучение, образование, поступление 
информации, проведение исследований и предоставляющие техническую 
поддержку (университеты, структуры для повышения квалификации в 
свободное время, а также агентства, устанавливающие стандарты). В ряде стран 
уже имеется достаточный опыт функционирования кластеров, который 
подтверждает концепцию М. Е. Портера о приоритетности экономического 
благополучия «кластерообразующих» предприятий. 

Вопросы образования и методика формирования кластеров являются 
специфичными для каждого региона и требуют детальной проработки в 
применении к Калининградской области, хотя, как отмечалось выше , 
предпосылки и условия организации кластерной формы менеджмента в нашем 
регионе имеются. Хотелось бы изучить зарубежный опыт и реализовать его 
лучшие результаты в условиях нашего региона.  

Большое значение кластеров и их достижений заключается в том, что они 
вызывают необходимость  разработки  новых программ менеджмента. При 
этом, кластеры формируют экономическую обстановку в местах своего 
расположения, влияющую на систему налогообложения, стоимость 
энергопотребления и, что сегодня актуально, на уровень заработной платы. 
Кроме того, кластеры формируют новые роли для правительства. Проведение 
правильной макроэкономической политики, стимулирующей 
конкурентоспособность, обеспечивает разработку приоритетных направлений 
на уровне микроэкономики, а именно устранение препятствий для  
возникновения   совершенствования кластеров.  

Почему же экономику следует рассматривать через призму кластеров, а не 
через призму более традиционных  компаний,  отраслей или же секторов, таких 
как в производстве или обслуживании? Прежде всего, в силу того, что кластеры  
лучше согласуются с самим характером производства и конкуренции и 
источниками достижения конкурентных преимуществ. Повышение 
конкурентоспособности отечественного  туризма на международном уровне и 
снижение экономического риска в условиях рыночных отношений между 
туристскими организациями могут быть обеспечены  в условиях кластерного 
развития бизнеса. 
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На наш  взгляд, «кластерообразующими» структурами в нашем регионе 
могут явиться предприятия туристского бизнеса и предприятия оказания 
«сервисных» услуг - гостиничные комплексы, обслуживающие их предприятия: 
торговые, транспортные, информационных услуг   и пр. 

Кластеры лучше, чем отрасль, охватывают важные связи, 
взаимодополняемость между отраслями, распространение технологии, навыков, 
информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и 
отраслям. В конечном счете,  эффективность производства продукции, оказания 
услуг предприятиями - кластерообразующими, по нашему мнению будет более 
эффективной  по сравнению  с изолированно действующими предприятиями.  

В настоящее время в российском туризме явно можно обнаружить и 
выделить ряд сформировавшихся в советский период территориально-
рекреационных комплексов, подобных Большому Сочи, Анапе, Кавказским 
Минеральным Водам, Калининградскому Взморью и Карельскому перешейку.  

В ближайшие годы пространственная структура туристской сферы в 
России может заметно измениться, что будет определяться формированием 
целого ряда региональных и локальных кластеров. [3, С.47]  Конечно, такое 
развитие возможно только в случае проведения целенаправленной политики по 
повышению конкурентоспособности российского туризма через 
стимулирование новых форм пространственной организации сферы услуг, 
координирования действий государственных органов власти, малого и среднего 
бизнеса, образовательных и научных учреждений с целью повышения уровня 
жизни населения регионов России.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа 
организационно-экономической деятельности управляющей компании 
работающей в сфере  жилищно-коммунального хозяйства на примере ООО 
«УК «Домсервис – Балашиха»», который показал сокращение всех показателей 
прибыли и увеличение себестоимости оказываемых услуг и размера 
дебиторской задолженности. 

Также авторами статьи предлагается вариант решения перечисленных 
выше проблем – реализация мероприятия, которое позволит улучшить 
эффективность организационно-экономической деятельности данной 
управляющей компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Ключевые слова: организационно-экономическая деятельность, жилищно-
коммунальное хозяйство, управляющая компания, потребитель жилищно-
коммунальных услуг, жилищный фонд, многоквартирный дом. 

Annotation. The article deals with the analysis of the organizational and 
economic activities of the management company operating in the sphere of housing 
and communal services as an example of "MC" Domservis - Balashikha "", which 
showed a reduction of profit rates and the increase in cost of services and the size of 
accounts receivable. 

Also, the authors of the article offers solutions to the problems listed above - the 
implementation of measures that will improve the efficiency of the organizational-
economic activities of the management company in the sphere of housing and 
communal services. 

Keywords: organizational and economic activities, housing and communal 
services, the management company, the consumer housing and public services, 
housing, apartment building. 

Вступление. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее 

время большинство населения России к основным проблемам отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) (согласно опросу, проведенному 
Всероссийским центром изучения общественного мнения) относит следующие: 
постоянное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без 
соответствующего при этом повышения качества предоставляемых услуг; 
невысокое качество предоставляемых жилищных и коммунальных услуг; 
значительную изношенность жилищного фонда и необходимость его 
модернизации и ремонта. 

Характерной особенностью сферы ЖКХ в настоящее время является 
глубокое проникновение ее во все без исключения отрасли экономического 
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хозяйства [5, с. 211].  
Поэтому главной целью разработанной Правительством России Стратегии 

развития ЖКХ в РФ, было создание ситуации: при которой граждане – 
собственники и наниматели жилых помещений были бы обеспечены 
качественными ЖКУ, стоимость которых бы не била больно по карману 
потребителя, в свою очередь обеспечивала возмещение расходов 
производителям, и приносила доход инвесторам [2].  

В целях обеспечения управления многоквартирными домами на 
профессиональном уровне в 2014 году было введено государственное 
регулирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами путем лицензирования такой деятельности с 1 мая 
2015 года, а также на федеральном уровне были разработаны необходимые 
нормативно-правовые документы для осуществления лицензирования 
деятельности по управлению многоквартирными домами [1].  

На конец июля 2015 г. было уже выдано 12,9 тыс. лицензий управляющим 
компаниям, которые в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ 
размещены в Государственной информационной системе ЖКХ в едином 
федеральном реестре содержанию [4].  

Основной текст 
В данной статье проведем анализ организационно-экономической 

деятельности управляющей компании ООО «УК «Домсервис – Балашиха»», 
которая работает на рынке сферы ЖКХ с 2012 г. и обслуживает жилой фонд 
следующих микрорайонов, расположенных в Московской области г.о. 
Железнодорожный: Южное Кучино; Южное Кучино 2; Северное Кучино; 
Юбилейный; Сакраменто. 

Предприятие осуществляет в установленном законодательстве РФ 
следующие виды деятельности: чистку и уборку производственно-технических 
помещений, оборудования и транспортных средств; содержание и 
эксплуатацию производственно-технических объектов жилищного фонда с 
выполнением строительно-монтажных, электротехнических, строительно-
плотницких, штукатурно-малярных, пуско-наладочных работ; эксплуатацию 
лифтового хозяйства и др.  

Ниже на рисунке 1 представлены основные показатели финансовых 
результатов деятельности предприятия. Из рисунка видно заметное увеличение 
выручки и значительное снижение всех видов прибыли, в том числе и чистой 
прибыли, что обусловлено ростом себестоимости услуг [7]. 

Проведенный анализ организационной деятельности рассматриваемого 
предприятия позволяет сделать следующие выводы: организационная 
структуры управления линейная, уровней управления два, численность 
персонала 13 человек, коэффициент стабильности персонала - 0,85, что 
является хорошим показателем, коэффициент текучести кадров низкий.  

В связи с отсутствием на предприятии работника, непосредственно 
отвечающего за работу с должниками, а это для предприятия наиболее 
актуально, так как размер дебиторской задолженности на протяжении 
рассматриваемого периода растет, предлагается сократить на 1 единицу  
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специалистов-документоведов (их сейчас в управляющей компании 4 ед.), 
ввести в штат должность специалиста по претензионно-исковой работе и 
принять  на нее работника с юридическим образованием. 

 

 
Рис.1. Динамика показателей прибыли  

ООО «УК «Домсервис – Балашиха»» за 2013-2015 гг. [7] 
 

Заключение и выводы. 
Данная управляющая компания хорошо зарекомендовала себя в отрасли 

ЖКХ, является надежным контрагентом при работе с ресурсоснабжающими 
организациями и подрядными организациями, оказывающими услуги по 
обслуживанию жилого сектора.  

Таким образом, ООО «УК «Домсервис – Балашиха»» может зарабатывать 
себе прибыль, используя все инструменты конкурентной борьбы, а именно 
оказывать качественные и в достаточном объеме ЖКУ населению, быть 
порядочными контрагентами при работе с поставщиками ресурсов и 
подрядчиками, а также привлекать максимальный и достаточно необходимый 
объем инвестиций, их экономно и рационально использовать [6, с.58]. 

Однако рост дебиторской задолженности наблюдается на всем протяжении 
рассматриваемого периода, а именно в 2013-2015 гг., поэтому необходима 
реализация предложенного выше мероприятия, которая позволит предприятию 
улучшить свою организационно-экономическую деятельность и стать более 
конкурентоспособным на рынке сферы ЖКХ. 
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конвенції зі зміни клімату. Автори досліджують проблеми забруднення 
навколишнього середовища і соціальної безпеки. Запропоновані ними рішення 
можуть допомогти мінімізувати вплив забруднення навколишнього 
середовища і економічних ризиків на соціальний розвиток. 

Ключові слова: стійкий розвиток (сталий розвиток), економіка, безпека, 
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Abstract. In the article it is noted the main principles of The Paris Agreement. 
The authors are developing problem of environmental and social safety. They 
propose resolutions which can help to minimize the impact of environmental and 
economic risks on social and economic development. 

Keywords: sustainable development, economics, safety, risk, losses, Kyoto 
Protocol, The United Nations Framework Conventionon Climate 
Change (UNFCCC), Paris Agreement 

Вступ. За останні 5 років Всесвітня організація охорони здоров'я провела 
ряд досліджень, які показали, що з 2012 року Україна займає лідируюче місце 
серед країн всього світу за кількістю смертей від забруднення повітря. В 
заключному звіті повідомляється, що в 2015 році від забруднення повітря в 
Україні померло 54507 чоловік, тобто, на 100 тисяч населення 120 померлих. Ці 
показники перевищують темпи забруднення повітря п'яти «чистих країн» світу 
(Ісландія, Фінляндія, Ліберія, Канада, Вануату) разом узятих. Така тенденція є 
результатом забруднення повітря промисловістю, яка дісталася в спадок від 
СРСР, проте відзначають, що найбільше забруднення викликають автомобілі, 
вугільна промисловість і спалювання відходів. В Топ-5 «брудних країн» 
потрапили Болгарія, Білорусь, Росія, а також Боснія і Герцеговина [1]. 

Основний текст. Забруднення атмосфери не є єдиною головною 
проблемою людства. Згідно визначення, забруднення довкілля – процес зміни 
складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності 
людини [2]. Основні напрямки забруднення навколишнього середовища 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Напрямки забруднення навколишнього середовища 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Атмосфери Гідросфери Літосфери Біосфери 

Чим забруднюється Чим забруднюється Чим забруднюється Чим забруднюється 

Вуглекислий газ 
Сірка та азот 

(кислотні дощі) 
Оксид вуглецю 

Вуглеводні 
Промисловий пил 

тощо 

Стічні води 
Промислові відходи 

Термічні води 
гідроелектростанцій 

Води рудників, 
нафтопромислу 

тощо 

Житлові будинки і 
комунальні 

підприємства 
Промислові 

підприємства 
Транспорт 

Сільське господарство 
Забруднення ґрунту 
важкими металами 

тощо 

Природні 
забруднення 

(вулкани) 
Промислові 
забруднення 

(механічні, хімічні, 
біологічні та 
енергетичні 

забруднення) 

 
*сформовано авторами за даними [4] 
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Відомо, що збільшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу спричиняє 
появу парникового ефекту, що може стати справжньою катастрофою для Землі, 
адже це буде підвищувати її температуру та призведе до різкої зміни клімату та 
матиме кілька варіантів негативного розвитку, серед яких можливі наступні: 

1) глобальне потепління – збільшення температурного режиму на Землі 
сприятиме прогріванню всієї її поверхні, призведе до дезертифікації місць, які 
на сьогоднішній день є придатними для життя. Так, лише на території України, 
вся її південна частина зазнає засухи та, ймовірніше, не буде придатною для 
подальшого життя та аграрного розвитку; 

2) настання льодовикового періоду – через збільшення загальної 
температури поверхні Землі почнуть танути льодовики на Північному полюсі 
Землі, що спричинить охолодження теплої протоки Гольфстрім та вплине на 
весь загальний клімат та стан Північної півкулі. Щодо території України, то вся 
її Північна частина та частина Центральної України буде знаходитись під 
льодовиком та зазнає нищівного удару по загальній екосистемі країни. Також 
багато тварин мігруватимуть з різних територій, що може призвести до 
загального їх вимирання через непристосованість їх до нових територій. 

Для подолання проблем забруднення навколишнього середовища 
людством було зроблено наступні кроки, які набули форми нормативних 
документів,а саме: 

1) Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату (англ. United Nations 
Framework Conventionon Climate Change, UNFCCC) — це міжнародний 
екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації парникових 
газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного 
антропогенного впливу на кліматичну систему. Вона була прийнята 9 травня 
1992 р. і вступила в силу 21 березня 1994 р. В Україні конвенція була 
підписана, і ратифікована 29 жовтня 1996 року [2]. 

2) Кіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викидів 
в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень 
концентрації парникових газів в атмосфері. Протокол прийнято в місті Кіото 11 
грудня 1997 року, а вступив у дію він з 16 лютого 2005 року. 

3) Паризька угода (фр. L'accord de Paris) — це угода в рамках Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі 
зменшення викидів двоокису вуглецю з 2020 р. Текст угоди було погоджено 
на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято 12 грудня 2015; 
але вона ще не вступила в силу [3]. 

Мета конференції — підписання міжнародної угоди щодо підтримки 
збільшення середньої температури планети на рівні нижче 2°C, угода 
стосуватиметься всіх країн. 

Основні положення конференції: 
• утримувати підвищення температури на рівні не вище як 1,5 °C; 
• зобов'язання щодо скорочення викидів; 
• довгострокова глобальна мета — чисто нульові викиди; 
•  підбивати підсумки кожні п'ять років. Текст угоди передбачає перегляд 

планів скорочення викидів що п'ять років, щоб втримати потепління на рівні 
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Рис. 2. Статистичні дані викидів в атмосферне повітря на території 
України 

 
Охорона навколишнього середовища та збереження сталого розвитку за 

умов незмінного клімату матимуть однозначно позитивний ефект на стан 
екології, життя людей, якість продуктів харчування та питної води. Мінімізація 
рівня викидів парникових газів в атмосферу призведе до зменшення 
ймовірності настання парникового ефекту, що призводить до перегрівання 
поверхні Землі та збільшення її температурного режиму. Неконтрольовані 
викиди парникових газів в атмосферу призводять до збільшення природних 
катаклізмів та глобальних катастроф, чому мають запобігти підписання та 
сумлінне виконання вищезазначених угод. 

Висновки. Необхідність укладання та виконання угод щодо захисту 
навколишнього середовища та важливість підтримки стану клімату важко 
переоцінити. Кожна держава має сумлінно виконувати всі умови, що зазначені 
в цих угодах для стабільного життя, збереження наявних ресурсів нашої 
планети, безпеки різноманітних екосистем та підтримання сталого розвитку. 
Всі керівники країн мають донести до свого населення, що вони не можуть 
залишатися байдужими, адже це справа не просто державного, а глобального 
значення і це стосується як кожної людини окремо, так і усіх загалом. Людям 
слід почати розглядати екологічні проблеми світу не як глобальну проблему 
людства, а як особисту проблему кожного з них та не просто замислюватись 
над тим, що ці проблеми треба вирішувати, а починати діяти та робити все для 
покращення стану екології вже сьогодні.  
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Анотація. У статті розглянуто стан та фінансові аспекти розвитку 

сільського господарства у Житомирській області. Доведено необхідність 
екологізації діяльності сільськогосподарських підприємств. Виокремлено 
основні проблеми розвитку органічного сільського господарства. 

Ключові слова: сільське господарство, розвиток, органічне сільське 
господарство. 

Abstract. The article deals with the state and financial aspects of agricultural 
development in Zhytomyr region. The necessity of agricultural enterprises greening 
has been proved. The main problems of organic agriculture development have been 
determined. 
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Житомирська область є одним з регіонів України, для якого 

сільськогосподарське виробництво є стратегічно важливим видом економічної 
діяльності. Розвитку аграрного виробництва в регіоні сприяють придатні для 
вирощування сільськогосподарських культур погодно-кліматичні умови та 
ґрунти, а також багаторічні традиції господарювання. Проте, розвиток 
сільського господарства стримують чинники, що діють на рівні підприємств, а 
саме: застарілі технології господарювання, недостатня фінансова 
забезпеченість, низька конкурентоспроможність продукції, повільне реагування 
керівників на зміни ринкових тенденцій, обмеженість використання технологій, 
що дозволяють диференціювати продукти на ринку, та ін. Однак, на нашу 
думку, формування та поступове зростання ринку органічної 
сільськогосподарської продукції, що спостерігається в Україні, створює нові 
можливості для виходу з кризи виробників продукції рослинництва в 
Житомирській області. 

За даними Головного управління статистики у Житомирській області 
налічується 1224 підприємств сільського лісового та рибного господарства. Із 
них 94 середніх та 1130 малих підприємства. Станом на 1.01.2016 р. у 
Житомирській обл. зареєстровано 1005 фермерських господарств. Проте лише 
76% із них здійснюють господарську діяльність (769 фермерських 
господарства). Аналогічна ситуація склалась із сільськогосподарськими 
обслуговуючими кооперативами, яких зареєстровано 93, а послуги надають 
лише 24, що складає лише 25% [3]. Вищенаведена тенденція є негативною, 
оскільки у попередніх дослідженнях [2] зазначалося, що кооперація сприяє 
розвитку суб’єктів господарювання шляхом надання можливості 
підприємствам здійснювати просування виготовленої продукції від 
виробництва до реалізації, контролювати ситуацію на ринку, уникати впливу 
посередницьких комерційних структур, які диктують свої умови щодо цінової 
політики. 

За даними Управління агропромислового розвитку [1, 3] Житомирської 
облдержадміністрації у 2015 р. особистими селянськими господарствами, яких 
у області налічується 189,2 тис., вирощено 224,7 тис. тонн зерна (17,7% 
валового збору області), цукрових буряків – 19,4 тис. тонн (5,0%), соняшнику 
на зерно – 2,2 тис. тонн (1,9%), сої – 5,3 тис. тонн (2,0%), картоплі –1130,2 тис. 
тонн (96%), овочів – 256,7 тис. тонн (98%), плодів та ягід – 49,8тис.тонн (99%). 
Загалом даною категорією господарств вироблено 59% валової продукції 
сільського господарства області. 

Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств обов’язково має 
враховувати вивчення виробничих та фінансових результатів їх 
господарювання. У табл. 1 розглянуто фінансові результати підприємств від 
реалізації продукції сільського господарства і надання послуг у рослинництві та 
тваринництві за останні два роки. Розуміючи нестабільність економічної 
ситуації держави (підвищення прибутковості може бути зумовлене ростом цін 
на продукцію галузі) наведено окремо рівень рентабельності та відсоток 
підприємств, які отримали прибутки у відповідних роках.  
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Таблиця 1 
Фінансові результати сільськогосподарського виробництва  

у Житомирській області 
Назва показника 2014 рік 2015 рік у % до 2014 р. 

Фінансовий результат підприємств від реалізації продукції 
сільського господарства і надання послуг у рослинництві та 
тваринництві, млн. грн 

635,9 1682,8 264,6 

Рівень рентабельності підприємств сільськогосподарського 
виробництва (без урахування бюджетних дотацій та 
доплат), % 

20,6 35,2 170,9 

Відсоток підприємств які отримали прибутки від реалізації 
продукції сільського господарства і надання послуг у 
рослинництві та тваринництві, % 

66,8 76,2 114,1 

 

Джерело: [4, 5] 
 
З даних, наведених у таблиці, видно, що за останні два роки відбулося 

збільшення значень досліджуваних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств. У 2,6 рази зросли фінансові результати 
підприємств від реалізації продукції сільського господарства і надання послуг у 
рослинництві та тваринництві. Рентабельність сільськогосподарських 
підприємств також підвищилась з 20,6% до 35,2 %, що є досить високим 
показником. Також, слід відмітити, що на 14 відсотків більше підприємств 
почали отримувати прибутки від сільськогосподарської діяльності. У 2015 р. 
збитковими залишаються 23,8% сільськогосподарських підприємств. 

У табл. 2 наведено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у 
Житомирській області за останні п’ять років. Дані наведено як за всіма 
категоріями підприємств, так і окремо по господарствам населення та 
сільськогосподарським підприємствам. 

Таблиця 2. 
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції 

у Житомирській області за 2012-2016 рр 

Роки 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, млн. 
грн (у постійних цінах 2010 р.) Індекс обсягів 

сільськогосподарського 
виробництва Всі категорії 

господарств 
Господарства 

населення 
Сільськогосподарські 

підприємства 
2012 7942,8 4368,5 3574,3 110 
2013 8408 4696,0 3712,0 105,8 
2014 8850,4 4847,9 4002,5 105,1 
2015 8140,2 4133,5 4006,7 91,2 

2016* 7797,4 4088,5 3708,9 108,9 
 

* дані станом на 1.11.2016 р. 
Джерело: Розраховано за даними Управління екології та природних ресурсів у 
Житомирській області.  
 

Спеціалісти стверджують, що таких показників динамічного зростання 
досягнуто завдяки збільшенню виробництва сільськогосподарських культур 
продукції рослинництва і тваринництва, завезення племінного 
високопродуктивного поголів’я, впровадження нових високо урожайних сортів 
та гібридів, залучення інвестицій у агропромислове виробництво, оновленню 
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 55 



 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

машино- тракторного парку, впровадження інноваційних технологій, 
додаткового залучення в обробіток земель сільськогосподарського призначення 
[4]. Слід також зауважити, що у 2015 р. спостерігається зниження обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції майже на 10%. 

Провідні спеціалісти [3] акцентують на тому, що серед господарств 
Житомирської обл. спостерігається низька культура сільськогосподарського 
природокористування та недосконалість або відсутність спеціальної 
сільськогосподарської техніки. Дана ситуація сприяє посиленню несприятливих 
процесів у ландшафтних комплексах, що, у свою чергу, призводить до того, що 
природне середовище втрачає притаманні йому властивості до саморегуляції. 

На основі агрохімічних досліджень виявлено, що за останні роки в 
ґрунтовому покриві Житомирської області йде процес зниження вмісту 
поживних речовин в ґрунті та підкислення ґрунтового розчину: 
лужногідролізованого азоту з 84 до 73 мг на кг ґрунту; рухомого фосфору з 121 
до 114 мг на кг ґрунту; обмінного калію з 83 до 78 мг на кг ґрунту; сольової 
кислотності з 5,9 до 5,8 одиниць. За наведеними показниками в перспективі 
криється різке погіршення родючості ґрунтів, а тому землевласникам та 
орендарям необхідно першочергову увагу звернути на недопустимість падіння 
їх родючості. [4, 5]. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що розвиток сільського 
господарства необхідно розглядати у контексті екологізації. Прогрес майбутніх 
поколінь можливий лише за умови збереження природного потенціалу ґрунтів, 
що можливе за умови поширення органічного сільського господарства. У 
процесі дослідження даного питання науковці виділили низку проблемних 
аспектів: 

 недостатня сформованість законодавчої бази у сфері органічного 
виробництва;  

 недостатній рівень професійних знань і досвіду роботи господарюючих 
суб’єктів щодо ведення органічного виробництва в сучасних умовах та 
відсутність ефективної системи підготовки висококваліфікованих фахівців у 
сфері органічного виробництва;  

 низький рівень інформованості населення щодо можливостей і 
перспектив розвитку органічного виробництва в регіоні; - відсутність 
відповідних інституційно-правових, фінансово-економічних та соціально- 
психологічних умов, необхідних для розвитку органічного землеробства;  

 недостатній рівень розвитку інвестиційної інфраструктури, необхідної 
для підтримки органічного виробництва [3]. 

Висновки. Відтак модна стверджувати, що розвиток сільського 
господарства визначає якість життя населення. За останні роки у Житомирській 
області спостерігається позитивна динаміка діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Проте, слід зауважити, що інтенсифікація господарства може 
призвести до негативних впливів на навколишнє природне середовище, зокрема 
зниження родючості ґрунтів, забруднення водних джерел тощо. Тому, 
стверджуємо, що є нагальна необхідність розвитку органічного сільського 
господарства в області. У подальших дослідженнях буде розглянуто 
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можливість вирішення основних проблем розвитку органічного виробництва 
(поінформованість населення, розвиток інвестиційної інфраструктури тощо). 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального 
обучения в рамках переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, которые позволили обосновать 
целесообразность применения принципов обучения взрослой аудитории и 
обеспечить активное и продуктивное  усвоение новых знаний и навыков. 

Ключевые слова: обучение взрослых, принципы обучения взрослых, 
особенности обучения взрослой аудитории, активное участие. 

Abstract. The paper presents the results of an experimental study in the 
framework of retraining and advanced training of state and municipal employees, 
which can justify the application of the principles of adult education, and to ensure 
active and productive absorption of new knowledge and skills. 
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Социально-экономические изменения и жесткая конкуренция во внешней 
среде  организаций предопределяют в деятельности руководителей обращать 
серьёзное внимание  на профессионализм сотрудников. Системообразующей 
парадигмой в управлении персоналом выступает менеджмент знаний как 
механизм, обеспечивающий личностное и профессиональное развитие 
сотрудников для достижения индивидуальных и организационных целей [1]. 
Данный процесс может осуществляться как в самой кампании, так и за ее 
пределами.  

Повышение квалификации и переподготовка кадров как формы 
совершенствования и развития личности, представляют собой систематические 
действия, которые предпринимаются взрослыми как сформировавшимися 
людьми. Ценностно-целевая установка обучения взрослых, обладающих 
определенным уровнем профессиональных знаний, опытом практической 
деятельности, но испытывающих некоторые затруднения в эффективности её 
выполнения, – это изменение существующих ЗУНов и получение нового опыта, 
формирование и корректировка отношений с окружающими, для того, чтобы 
адекватно выполнять профессиональные задачи и быть конкурентоспособным 
на рынке труда  [2]. 

В современном мире  вопросам обучения взрослой аудитории уделяется 
серьезное внимание. В педагогической науке выделено андрагогическое 
направление, которое рассматривает обучение взрослых с учетом 
психофизиологических особенностей и его потребностей, основанное на  
использовании личностных знаний, опыта, реализации активных методов и 
эффективных технологий модерации. Все это обеспечивает получение 
запланированных результатов на курсах и их реализацию в профессиональной 
деятельности [3].  

При этом основное внимание уделяется психологическим аспектам 
профессионального обучения, изменению деятельности преподавателя, роли 
обучения в системе жизненных ценностей личности. 

В организованном нами на базе филиала экспериментальном обучении в 
рамках переподготовки и повышения квалификации основное внимание было 
уделено организации структурированного учебного процесса,  
ориентированного на цели и задачи обучения, созданию соответствующей 
обстановки, благоприятствующей обучению. 

Так, планируя занятия, преподаватели изначально учитывали особенности 
и принципы обучения взрослых. При этом необходимо отметить, что все 
преподаватели, участвовавшие в эксперименте, были знакомы с наиболее 
эффективными методами обучения, обеспечивающими активное и 
продуктивное усвоение новых знаний и формирования навыков, что и 
применяли в своей деятельности. 

В рамках реализованного эксперимента были выделены девять основных 
принципов, от которых в значительной степени зависит эффективность 
обучения. Рассмотрим данные принципы и возможности их реализации на 
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практике. 
1. Эффект от первой и последней информации. В основе этого принципа 

лежит тот факт, что лучше всего запоминается та информация, которую мы 
получаем в первую и в последнюю очередь. С целью реализации данного 
принципа преподаватели филиала тщательно продумывали и планировали 
первые несколько минут встречи, во вступительной части обязательно излагали 
краткое содержание занятия, во время продолжительных занятий регулярно 
обращались к полученной ранее информации, а в конце встречи заостряли 
внимание аудитории на важных моментах. 

2.  Обучение, подкрепляемое вознаграждением. Принцип заключается в 
том, что знания и навыки усваиваются лучше, если обучение стимулируется 
вознаграждением в рамках благоприятного микроклимата. Взрослые 
«студенты» обязательно должны знать, куда они движутся и какова их 
конечная цель. Но при этом им необходима помощь в планировании своего 
пути – траектории достижения поставленной цели. На занятиях создается  
позитивная обстановка, для которой характерны непредвзятость и отсутствие  
угрозы; положительная оценка  правильных ответов, обеспечение успешности 
достижения результата и т.д.  

 3. Повторенье – мать ученья.  С целью реализации принципа не 
обязательно требовать от аудитории многократного повторения информации. 
Этого результата преподаватели достигали за счет активных методов обучения 
(ролевые игры, кейсы, дискуссии, индивидуальные исследовательские 
проекты). 

4. В процессе обучения должны быть задействованы различные органы 
чувств. Эффективность обучения  значительно повышается, когда информация 
воспринимается не одним из пяти чувств (зрение, слух, осязание, вкус и 
обоняние), а двумя или более. Самое важное из пяти чувств – это зрение (как 
говорит древняя китайская пословица,  «Одна картина стоит тысячи слов»), 
однако другие чувства также необходимы, особенно осязание, которое играет 
весьма значительную роль в обучении практическим навыкам. Излагая теорию 
или обучая практическим навыкам, преподаватели сочетали следующие формы: 
рассказ, показ и возможность попробовать. При этом устная подача 
информации постоянно подкреплялась зрительной: презентации, флип-чарты, 
постеры, раздаточные материалы, модели реальных объектов и т.д., что и 
обеспечивало «задействование» как можно больше органов чувств. 

5. Обратная связь, т.е. использование информации о результатах 
воздействия обучения через сравнение фактического состояния с 
запланированными результатами, благодаря чему и повышается эффективность 
обучения.  Преподаватель убеждается в осознанности информации, а 
слушатели  – в своей успешности и степени достижения конечной цели. 

Как показал наш опыт, обучение проходит наиболее успешно, когда между 
преподавателем и слушателями складывается  эффективная двусторонняя 
коммуникация. Для этого необходимо как можно чаще оценивать, насколько 
слушатели усваивают материал, и, по возможности, сразу сообщать им 
результаты оценки, необходимо  аргументировано высказывать свое мнение, 
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чтобы люди понимали, что именно им нужно исправить или почему их ответ 
был правильным. При этом учитывать, что в процессе обучения взрослой 
аудитории высказывать критику целесообразно только в том случае, если 
существует возможность  предложить более удачный или правильный вариант 
ответа. 

6. Применение полученных знаний и навыков. Сущность принципа 
заключается в создании условий обучения, реально отражающих практическую 
деятельность слушателей, что, в свою очередь, обеспечивает эффективность 
обучения. Учитывая специфику учебной аудитории (государственные и 
муниципальные чиновники), преподаватели моделировали рабочие ситуации, 
используя ролевые игры, реалистичный реквизит для того, чтобы как можно 
более точно воссоздать реальные условия деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления, в которых и должны 
использоваться полученные знания и навыки.  Подача учебного материала 
постоянно сопровождается  информацией о том, как полученные знания и 
навыки могут использоваться на службе. Преподаватели старались указывать 
на различия между реальной и учебной ситуацией, помогали участникам в 
постановке целей, планировании действий. 

7. Активное участие слушателей в учебном процессе. Обучение проходит 
наиболее эффективно, когда слушатели активно участвуют в учебном процессе. 
В процессе экспериментального обучения  преподаватели организовывали 
занятия и упражнения таким образом, чтобы участники имели возможность 
самостоятельно обнаруживать факты, т.е. преподаватель не давал им готовую, 
уже «переваренную» информацию, а мотивировал на самостоятельный поиск 
ответов и формирование нового знания. 

Значительный опыт работы преподавателей филиала в области 
переподготовки и повышения квалификации позволил сделать вывод о том, что 
взрослые люди, как правило, хотят учиться, но при условии четкого понимания 
необходимости данного обучения и осознания возможности применения 
полученных знаний и навыков в своей работе. Для выполнения данного 
условия в процессе обучения были использованы практические проекты и 
задания, где слушателям приходилось применять полученную информацию и 
учитывать реальные условия своей профессиональной деятельности. С целью 
активизации мыслительной деятельности участников занятия применялись 
«открытые» вопросы (вопросы, допускающие множество разных ответов), 
дискуссии, обсуждение реальных случаев, ролевые игры, кейсы и т.д. 
Разнообразие форм обучения (индивидуально; работа в парах; в микрогруппах) 
и мотивация участников к высказыванию своих предложений об 
эффективности образовательного процесса позволяли руководителям 
совершенствовать как содержание, так и организацию содержания обучения. 

8. Обучение «маленькими кусочками». В основе этого принципа лежит тот 
факт, что существует предел тому, какой объем информации способен 
воспринять обучаемый за один раз. Очень важно, чтобы сложная тема была 
разбита на блоки, который обучаемый сможет воспринимать поэтапно – один за 
другим. 
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В процессе обучения преподаватели, оценивая объем и новизну 
информации, разбивали сложные и трудные для понимания темы на легко 
воспринимаемые и понятные модули. Дробление информации проводилось 
также при использовании различных приемов обучения. Участникам 
предоставлялось время на осознание  информации из одного блока, прежде чем 
переходить к следующему, при этом учитывалось  продолжительность занятий 
с точки зрения физиологических норм.  

Еще одной функцией преподавателя в рамках реализации данного 
принципа было стимулирование слушателей к рефлексии полученного 
результата и как его можно применить на практике. Слушатели курсов так же 
высказали свое мнение о результативности каждого модуля. 

9. Переход от известного к неизвестному. Суть принципа – новая 
информация увязывается с уже усвоенными знаниями или предыдущим 
опытом. Усвоенные знания составляют систему ориентиров, на которую 
накладывается новая информация. Запоминание становится успешным при 
наличии запаса знаний, являющихся базовой основой новых знаний. Можно 
сказать, что абсолютная новизна информации озадачивает и тяготит память. 
Постижение нового только тогда доставляет удовольствие и приносит хорошие 
плоды, когда его можно сравнить со старым, прошлым опытом [4, с.104]. 

С учетом обозначенных условий преподаватели на этапе подготовки 
изучали конкретные особенности целевой группы будущих слушателей, 
формируя представление об их личном и профессиональном опыте, а в ходе 
занятий применялись иллюстрации, аналогии, примеры или интересные случаи 
из  профессиональной деятельности. 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что 
применение этих принципов в практике обучения взрослой аудитории является 
основополагающим фактором успеха цикла обучения, состоящего из 
следующих этапов: планирования, подготовки, проведения и оценки обучения. 

Говоря об особенностях обучения взрослой аудитории, можно 
констатировать, что взрослые люди стремятся активно участвовать в обучении, 
привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные 
ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со своими целями и 
задачами. Взрослый человек, как правило, имеет множество семейных и 
социальных обязанностей, поэтому учится без отрыва от основной 
профессиональной деятельности. Они осваивают новые знания и навыки с 
разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять особое 
внимание индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство 
собственного достоинства каждого человека [5]. 

В заключении заметим, что указанные принципы оказывают эффективное 
воздействие только в том случае, если при планировании и проведении занятия, 
преподаватель учитывает факторы и особенности  обучения взрослых, а также 
владеет эффективными методами обучения, обеспечивающими активное и 
результативное усвоение новых знаний и навыков. 
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Социально-экономическое развитие организации зависит не только от  
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уровня технико-технологического обеспечения трудовой деятельности и 
требований потребителей к выпускаемой продукции, но и от 
сформированности ключевых компетенций её сотрудников.  В исследованиях 
И.А. Ратковской и В.В. Григорьева по обоснованию оптимальной 
организационной структуры управления предприятием отмечается, что  
организация системы внутрифирменного обучения, повышения квалификации, 
ротация кадров не дают высоких положительных результатов, если не  созданы  
условия для формирования и развития ключевых  компетенции сотрудников 
организации [1]. 

Следовательно, эффективность развития трудового потенциала, 
успешность и продуктивность профессиональной деятельности достигают 
высоких результатов только при наличии ключевых компетенций у 
сотрудников.  

В американской практике термин «компетенция» стал использоваться еще 
сорок назад как вызов на процесс приема на работу более подготовленных 
специалистов и рабочих. В последствие усовершенствования инструментария 
разработки и его использования при отборе персонала,  компетенция выступала 
уже как мерило и критерий оценки уровня сформированности ЗУНов и 
необходимых качеств личности для успешного развития компании [2]. 

Западные эксперты считают, что компетенции включают в себя 
способности индивида, проявляющиеся в различных сочетаниях умений и 
навыков, в реализации которых наиболее ярко проявляются его социальные 
возможности.  

Такое видение процесса описания социально-профессиональной 
деятельности привело к необходимости выявления и разработки ключевых 
компетенций, как особого универсального способа профессиональной 
деятельности независимого от профиля.  

Следует отметить, что в настоящее время не существует единого 
согласованного перечня ключевых компетенций. 

При разработке ключевых компетенций необходимо  включение пяти 
основных возможностей – познавательные, нравственные, творческие, 
коммуникативные и эстетические составляющие личность (рис. 1). 

Рассмотрим содержательную характеристику познавательного  
потенциала. Отметим, что особую значимость приобретает информация, 
которой владеет личность, а также её качество. Кроме этого,  в данном 
потенциале фиксируются те психологические качества личности, которые 
обеспечивают продуктивность и эффективность познавательной деятельности 
человека.  

Что касается морально-нравственного  потенциала, то  ведущей 
характеристикой его наличия выступают  нравственные и этические нормы, 
личностные ценности и склонности, формирование которых осуществляется на 
основе активизации эмоционально-волевых и интеллектуальных механизмов. 
Проявление данного потенциала наблюдается в мировоззренческой позиции и 
во взаимодействии с другими членами коллектива. 

Значимым аспектом творческого потенциала личности  выступает 
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интеллект, как особая характеристика мышления,  проявляющаяся в новизне и 
оригинальности решения профессиональных и личностных задач.  

 

 
Рисунок 1 – Сущность ключевых компетенций 

 
Уровень общительности, взаимоотношений и прочностью контактов с 

другими людьми, а также способность выполнять различные социальные роли 
определяют сущность коммуникативного потенциала личности.  

Наличие и проявленность художественных потребностей  личности, а 
также способы их удовлетворения определяют  её эстетический потенциал. 

В истории становления компетентностного подхода неоднократно 
предпринимались определенные попытки разработать список ключевых 
компетенций [3]. Примером может служить пять групп ключевых компетенций, 
которые были предложены Советом Европы (рис. 2). 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить характеристики ключевых 
компетенций, которые в дальнейшем будут выступать основой 
профессиональной компетентностью работников организации. К характерным 
особенностям нами отнесены следующие компетенции: 

− способность индивида проявлять личностные качества в 
профессиональной сфере; 

− осознанное применение методов и приемов деятельности, 
обеспечивающих решение социально-профессиональных задач в рамках 
общепринятых норм; 

− наличие определенного опыта реализации системы ЗУН; 
− приобретение значимости компетенции как ценностно-смыслового 

восприятия её содержания; 
− способность организовать социально-профессиональное взаимодействие 

в рамках собственной компетентности. 
С другой стороны, если ключевые компетенции представляют собой  
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Таблица 1   
Ключевые социальные компетенции 

Компетентность  Содержательный аспект 
Здоровьесбережения  Здоровый образ жизнедеятельности как ценность 
Гражданственности  Человек, являясь членом социума, включая и 

государство, проявляет свою социально-
общественную значимость 

Информационно-
технологическая 

Способность  получать, перерабатывать и 
воспроизводить информацию в различных видах 

Социального  
взаимодействия и 
общения 

Способность адекватно ситуации находить 
вербальные и невербальные средства и приемы 
формулирования идеи 

 
В современных источниках термины «компетентность», «компетенции» 

широко используются в вопросах, касающихся образования сотрудников, 
поиска и отбора персонала, оценки результатов труда и т.д.  

Так как технологии управления персоналом базируются на наличии и 
проявленности профессиональной компетентности, то особую значимость 
приобретает её содержательная сущность.  

Если компетенция - это поведенческая характеристика, необходимая 
сотруднику для успешного выполнения рабочих функций, отражающая 
принятые в коллективе стандарты поведения, то компетентность - это 
способность, необходимая для решения рабочих задач и получения 
необходимых результатов труда.  

Следовательно, ведущая идея в управлении персоналом заключается в 
разработке и применение на практике моделей компетентностей сотрудников. 
Тогда в соответствии с этими моделями необходимо не только осуществлять 
подбор кадров и их подготовку, но и использовать как адекватный механизм 
при аттестации и мотивации сотрудников организации. 

В опыте отечественных и зарубежных фирм (организаций) определенны  
механизмы (принципы) разработки ключевых компетенций, среди которых 
особую значимость приобретает привлечение к её проектированию  тех 
субъектов, которые и будут её реализовывать. 
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Как известно, инвестиции - это одна из самых  важнейших экономических 

категорий, наиболее изменчивая и, в то же время, определяющая развитие 
экономики страны и ее регионов и означающая долгосрочное, как правило, 
вложение капитала, как в экономику самого государства, так и за его пределы. 
[2, с.574] 

Преодоление факторов экономической стагнации и нестабильность 
хозяйственного роста  экономики является основной проблемой современной 
России. 

Возникновение сложностей, связанных с привлечением инвестиций и 
поиском выгодных инвестиционных проектов, среди российских и 
иностранных компаний, становится актуальным вопросом, учитывая 
сложившуюся ситуацию в мировом сообществе. 

Проблемы, сопровождающие инвестиционные процессы, обусловлены во 
многом дифференциацией российской территории по уровню валового 
продукта, ростом инфляции, падением показателей жизни населения в стране. 
Поэтому, очень важно, первоначально создать прочный механизм снижения 
рисков хозяйственной деятельности, как необходимое условие стабилизации 
процессов в России и возникновения устойчивого роста  экономик ее регионов. 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов 
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деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, на 
первое место которой ставится  рентабельность с позиции долгосрочной, а не 
краткосрочной перспективы. 

Инвестиционная деятельность региональных компаний носит объективный 
характер и продиктована необходимостью роста стоимости бизнеса на 
долгосрочный период, который невозможен без восстановления докризисного 
масштаба расширенного воспроизводства и значительного вложения 
финансовых ресурсов в предприятие. 

Подтвержденная практикой экономическая теория развития национального 
хозяйства любой страны мира показывает, что, очень важно, чтобы 
экономический рост имел инвестиционную основу, был 
самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся. 

Однако, неравномерное размещение производственных сил на всей 
территории России, как уже отмечалось выше, способствовало серьезной 
дифференциации экономического развития отдельных регионов. 

На данный момент, не существует какого-либо единого подхода к 
пониманию категории «регион», или «региональная экономика», несмотря на 
высокий научный интерес к проблеме регионального развития и роста. 

Обосновывая и уточняя понятие «регион», необходимо учитывать ряд 
некоторых обстоятельств, таких как: 

1.  Наличие объективного природно-климатического, социально-
экономического, национального и этнического характера территорий, 
предполагающего и дифференциацию подходов к регулированию 
экономических процессов, с присущими им специфическими особенностями 
режимов территориальной организации хозяйственной деятельности в 
регионах, с установленным законодательством особым статусом. 

2. Наличие специфики каждого региона. К специфическим факторам 
относят: множество специализированных производств, а также географические 
и климатические особенности. 

3. Отличие ресурсного потенциала регионов и неравномерное расселение. 
Соотношение каждого из регионов России обуславливает огромнейшую 
дифференциацию по располагаемому ресурсному потенциалу и уровню 
качества жизни. Сглаживание таких различий, за счет централизованного 
перераспределения бюджетных средств, снижает не только отличия бюджетной 
обеспеченности населения по территории, но и стимул регионов для развития 
их собственного инвестиционного потенциала. 

4. Потребность разработки и реализации особых государственных 
программ в регионах, которые отличаются специфическими условиями 
развития. Субъекты Федерации обладают, в последние годы, значительной 
долей государственных полномочий, и рост экономических реформ в большей 
мере определяется действиями региональных властей, а не федеральных.                    

Из Указа Президента Российской Федерации «Об основных положениях 
региональной политики в Российской Федерации» от 3 июня 1996 года 
регионом – это часть территории Российской Федерации, обладающая 
общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и 
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иных условий.  
Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской 

Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской 
Федерации. [1] 

Многообразие подходов к пониманию категории «регион» дает 
возможность выделить некоторые его характеристики: 

- регион-это часть политической, социальной и экономической системы; 
- регион - часть территории, в связи с чем, территориальная особенность 

становится базовой; 
- регион должен быть целостной системой, с замкнутым циклом 

воспроизведения и определенной экономической спецификой. 
Важнейшим фактором, определяющим рост экономики регионов, является 

инвестиционный климат, который является совокупностью 
вышеперечисленных особенностей понятия «регион», определяющих качество 
предпринимательской среды и возможные риски при вложении 
инвестиционных средств в проекты экономического развития региона.  

Иначе говоря, суть данного понятия показывает уровень благоприятности 
ситуационной среды, складывающейся в том или ином регионе, по отношению 
к инвестициям, которые могут быть вложены субъектами предпринимательской 
деятельности. 

Инвестиционная среда определяется несколькими факторами, 
подразделяющимися на субъективные и объективные. 

Объективные факторы это, прежде всего, территориальная организация 
региона, географическое положение, ресурсообеспеченность, население, 
уровень развития и другие. 

Факторами субъективного порядка является деятельность институтов, как 
формальных, так и неформальных, способных оказывать влияние на развитие 
региона в целом. 

Оценивая инвестиционный климат на основе анализа факторов, 
побуждающих экономический рост, можно отразить комфортность 
потенциального инвестора в данном регионе. 

К таким факторам относят приток и отток капитала, уровень инфляции и 
другие. 

Не менее важными являются факторы, которые характеризуют 
территориальный потенциал для инвестирования и риски его реализации: 

- рабочая сила; 
- политическая стабильность в стране; 
- вероятность форс-мажорных ситуаций; 
- уровень развития инфраструктуры регионов; 
- экономическая стабильность; 
- природный потенциал (ресурсы); 
- состояние бюджета (регионального, федерального); 
- политика местных властей; 
- соблюдение законности и правопорядка; 
- защита прав собственности; 
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- качество налоговой и банковской систем; 
- доступность кредитования; 
- открытость экономик и правил страны 
- отношение иностранных и национальных инвесторов. 
При условии ограниченности финансовых ресурсов и внедрения 

бюджетирования, которое ориентировано на результат, возникает вопрос у 
государственного аппарата о том,  какие проект включать в инвестиционные 
программы регионов и финансировать бюджетными средствами. То есть, 
учитывается целесообразность инвестиционных проектов и возможности их 
реализации, с учетом региональных особенностей. 

Крупные региональные предприятия с целью получения дополнительной 
прибыли и увеличения стоимости своего капитала инвестируют свои средства в 
выгодные инвестиционные проекты. 

Последовательность составления бюджета таких капиталовложений может 
выглядеть следующим образом: 

1. Поиск инвестиционных возможностей. 
2. Расчет денежных потоков,  которые связаны с осуществлением проекта. 
3. Оценка денежных потоков. 
4. Выбор оптимальных проектов по определенным критериям. 
5. Контроль осуществления и периодическая переоценка проекта в целом. 
Следует отметить, что основным критерием оценки привлекательности 

инвестиционных проектов является степень их соответствия главной цели 
управления финансами - максимизации благосостояния.  

Одним из неизбежных компонентов инвестиционной деятельности любой 
компании является риск. В соответствие с концепцией соотнесения риска и 
доходности, проекты с более высокой долей риска влекут больший ожидаемый 
доход, и, соответственно, менее рисковые проекты - более низкий доход. 

В связи с вероятностью риска появилось понятие рисковых инвестиций 
(венчурный капитал). Данный термин применяется для обозначения вложений в 
капитал, для которых трудно оценить будущие доходы и расходы. 

 По сути – это инвестиции в новые, с высокой долей риска, сферы 
деятельности. Специализируясь на финансировании таких проектов, венчурные 
фирмы предоставляют инвестиции в обмен на большую часть акционерного 
капитала создаваемого венчурного предприятия, что позволяет жестко 
контролировать финансовое состояние, финансовые результаты, а также ход 
работ по венчурному проекту. Своего рода, венчурные фирмы помогают 
решить проблему инвестирования рискованных инвестиционных проектов, 
которые зачастую носят инновационных характер.  

Для обеспечения эффективной производственной деятельности в 
современной конкурентной среде с целью эффективной реализации 
инвестиционной политики наиболее важной задачей  является проблема 
привлечения внешних инвестиций, в том числе и зарубежных.  

По официальным данным за 2014 год в России начался масштабный 
инвестиционный кризис. Иностранный капитал почти полностью перестал 
поступать в российскую экономику.  
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В условиях ослабления курса рубля и стагнации экономики импорт 
продуктов сократился на 4,3 млрд. долл. по сравнению с тем, каким он был в  
2013 году. Уменьшение доходности компаний привело к снижению прибыли 
инвесторов, которые занимались прямыми иностранными инвестициями.  

Также снизился масштаб инвестиций российских компаний за рубежом.  
К основным проблемам привлечения иностранных инвестиций в 

экономику РФ относят: 
• административные барьеры и высокие риски; 
• неполная проработка федерального законодательства в области 

иностранных инвестиций; 
• невысокие показатели России в мировых экономических рейтингах; 
• неблагоприятный инвестиционный климат и внешняя политическая 

среда; 
• отсутствие корпоративного управления в экономике России на уровне 

современных развитых стран. 
На 2017 год планируется стимулирование роста экономики РФ за счет 

снижения ставки ЦБ. Политика ЦБ направлена на достижение снижения 
инфляции до 4%. Такое уменьшение инфляции – это условие для того, чтобы 
появились деньги в стране, для того, чтобы инвесторы могли просчитывать 
свои инвестиционные проекты, вкладывать деньги, не боясь, что они 
обесценятся. При снижении процентных ставок реальный кредит станет более 
доступным. [3] 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о 
том, что роль инвестиций  велика, как на региональном уровне, так и в 
масштабе всей страны. Благодаря инвестициям осуществляется внедрение 
новых инновационных технологий, вследствие чего создается база для 
расширения производственных мощностей и экономического роста. 
Строительство новых организаций, жилых комплексов, прокладка дорог, и как 
следствие, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры тоже 
зависят от инвестирования.  
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Анотація. У даній статті розглядаються особливості формування та 

розподілу фінансових результатів господарської діяльності підприємств в 
Україні. На сьогоднішній день проблеми формування і використання фінансових 
результатів набувають особливої актуальності в Україні у звʼязку з переходом 
на МСФЗ, що визначає потребу поглибленого вивчення зарубіжного та 
вітчизняного досвіду, пошуку напрямів удосконалення обліку та посилення 
контролю за повнотою отримання доходів, економією витрат та 
формуванням прибутку (збитку). Запорукою прийняття економічно вигідних 
упрaвлінських рішень є нaдaння прaвдивoї, і в цілому корисної інфoрмaції прo 
фінaнсoві результaти підприємства.  

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати, 
підприємницька діяльність, статутний капітал, резерви, використання 
прибутку, бухгалтерський облік. 

Annotation. This article discusses the features of the formation and use of 
financial results of economic activity in Ukraine. Today the problems of formation 
and use of financial results are particularly relevant in Ukraine in connection with 
the transition to IFRS. This determines the need for in-depth study of foreign and 
domestic experience, finding areas of improvement of accounting and strengthening 
control over the completeness of revenue, cost savings and the formation of income 
(loss). The key to cost-effective decision-making by executives is to provide true, 
accurate ta objective information about financial results. This implies the need for 
proper accounting of financial results. expenses, business activities, share capital, 
reserves, accounting. 

Key words: financial results, profit, loss, income, expenses, business activities, 
share capital, reserves, accounting. 

Вступ. Ефективність господарської діяльності підприємства залежить від 
ефективності організації бухгалтерського обліку, а також постійного 
вдосконалення управлінського обліку, в тому числі й обліку доходів, витрат і 
фінансових результатів. У зв’язку з цим в Україні впроваджують МСФЗ, що 
позитивно впливає на  розвиток методології і методики обліку і звітності.  

Дослідження теоретичного та практичного аспектів формування обліково-
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аналітичної інформації щодо фінансових результатів, особливо в умовах МСФЗ, 
є актуальним і вимагає застосування системного підходу. Інформація, 
сформована на базі МСФЗ, дає можливість зробити діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності більш прозорою та привабливою для інвесторів. 
Теоретичні та методологічні засади формування і використання облікової 
інформації щодо фінансових результатів висвітлено у працях таких вчених: В. Г. 
Швеця, Т.Г. Мельник, В.О. Шевчука, С. Ф. Гoлoва, В.І. Головка, Г.П. 
Голубничої, Н.О. Гури, Н. М. Ткaченкo,  O. І. Кoблянської,  O. В. Лишиленкo, O. 
O. Фaльченкo ,  С. Б. Ільїна,  Ф.Ф. Бутинця тощо. 

Основний текст. Фінансовий результат — кінцевий результат діяльності 
підприємства, виражений у вигляді прибутку або збитку. Дані категорії 
закріплені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: прибуток — 
це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збиток - 
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 
здійснені ці витрати [3].   Згідно з Господарським кодексом України, прибуток 
(доход) суб'єкта господарювання є показником фінансових результатів його 
господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового 
доходу суб'єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та 
суму амортизаційних відрахувань [1].  

Економічний зміст фінансових результатів залежить від цілей, 
досліджуваних у процесі господарської діяльності, від категорії користувача 
облікової інформації, для якого проводилося виявлення фінансового результату, 
та від набору облікових прийомів, якими сформована та чи інша облікова 
система. У бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається шляхом 
порівняння доходів та витрат підприємства. Отриманий результат характеризує 
якість діяльності (ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної 
діяльності) підприємства. Від розміру отриманого прибутку залежать 
формування власного капіталу, виконання зобов’язань перед бюджетом, 
фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства [7]. 

Первинна реєстрація господарських операцій, із належним 
документальним підтвердженням, і наступна їх систематизація на рахунках 
бухгалтерського обліку дає можливість оперативно контролювати хід 
господарської діяльності на окремих ділянках роботи підприємства. 
Узагальнення інформації про фінансові результати господарської діяльності 
підприємства ведеться на рахунку 79 „Фінансові результати”. Отримана різниця 
списується на рахунки 441 "Прибуток нерозподілений" або 442 "Непокриті 
збитки" [2]. Використання прибутку звітного періоду підприємств, згідно з 
нормами П(С)БО та Інструкції №291, можливе за такими напрямами, як: 
збільшення розміру зареєстрованого капіталу; формування резервного капіталу 
підприємства; виплата дивідендів учасникам.  

До операцій, що об'єднуються поняттям "використання прибутку", 
відносяться операції, що відображаються за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, 
використаний у звітному періоді" рахунка 44 "Нерозподілений прибуток 
(непокриті збитки)" у кореспонденції з кредитом рахунків, передбачених 
Інструкцією №291 [2]. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 73 



 Том 7. Выпуск 45  Экономика 

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 
відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), 
відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному 
періоді. Сальдо на цьому субрахунку наприкінці року закривається в 
кореспонденції з субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з 
цих субрахунків [2]. 

При  розподілі загального прибутку має забезпечуватись як покриття 
потреб господарюючого суб'єкта по розширенню виробництва, матеріальному 
стимулюванню робітників і вирішенню соціальних питань, так і  формування 
доходу держави (податки). 

Склад валового доходу та валових витрат суб'єктів господарювання 
визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може 
встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта 
оподаткування [1, ст.142, п.2]. 

Порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання 
визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до 
законодавства та установчих документів. [1, ст.142, п.3]. 

Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та 
обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові 
пільги та господарські санкції відповідно до закону [1, ст.142, п.4]. 

Підприємства можуть використовувати прибуток, який залишився в їх 
розпорядженні, на поповнення статутного капіталу, на утворення та поповнення 
резервного капіталу, а також направляти на виплату дивідендів і на інші цілі. 
Прибуток, що спрямований на поповнення статутного капіталу, може 
використовуватися на збільшення майна підприємства за рахунок придбання 
техніки, обладнання, приросту обігових активів та ін. Класичними шляхами 
зростання капіталу є збільшення статутного капіталу в межах діючого 
законодавства, накопичення капіталу за рахунок прибутків, зростання 
додаткового капіталу [5, с. 27 ].

Якщо прибуток спрямовується на розвиток виробництва, то за його 
рахунок фінансуються витрати на технічне переозброєння виробництва, 
освоєння нових технологій, будівництво нових виробничих потужностей, 
удосконалення технологій і організацію виробництва, здійснюються внески на 
створення статутних капіталів інших підприємств тощо . 

Якщо прибуток спрямовується на соціальний розвиток, то фінансується 
витрати на будівництво об'єктів культурно-побутового обслуговування, на 
утримання будівель і споруд, призначених для культурно-освітньої і 
фізкультурно-оздоровчої роботи серед робітників підприємства, на утримання 
дитячих дошкільних установ, для надання допомоги школам тощо.  

За рахунок прибутку, що спрямовується на інші цілі, покриваються суми 
штрафів і пені, які сплачуються підприємствами за порушення нормативних 
актів про охорону праці, навколишнього середовища, за порушення податкового 
законодавства по платежах до бюджету, позабюджетних і державних цільових 
фондів, проценти за прострочені кредити тощо . 

Інформаційне забезпечення інвестиційних потреб користувачів обмежене 
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показниками обліково-аналітичної інформації, які лише частково стосуються 
характеристик активів, зобов'язань, чистого доходу, чистого прибутку. Відмічені 
показники формуються … у відповідності з концепціями капіталу у фінансовій 
формі та збереження фінансового капіталу. Фінансові показники вимагається 
доповнювати показниками продуктивності (у відповідності до концепції 
капіталу у фізичній формі та концепції збереження капіталу у фізичній формі). 
Тобто, вже тільки обмеження кількості показників створює ризики нерозкриття 
обліково-аналітичної інформації, тому що обліково-аналітична інформація являє 
собою систему, яку необхідно розкривати теж на засадах системності [6, с. 10]. 

Отже, фінансовий результат підприємства  відображає ефективність його 
діяльності. Від правильності формування і використання фінансового 
результату залежить стабільність та процвітання господарюючого суб'єкта. У 
своїй обліковій політиці підприємства все більше приділяють увагу суттєвості 
інформації.  Фінансовий результат характеризує якість операційної, фінансової, 
інвестиційної діяльності. Напрями використання фінансового результату 
залежать від особливостей діяльності самого підприємства та управлінських 
рішень його власників.  
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Анотація. Розглянуто теоретичні і практичні питання обліково-

аналітичної складової процесу підготовки фахівців економістів для сфери 
бізнес-діяльності. Дослідження поєднує такі напрями обліково-аналітичного 
забезпечення, як комплексність обліково-аналітичної інформації, її якісні 
характеристики, знання бізнесу, дисципліни обліково-аналітичного блоку. 

Ключові слова: обліково-аналітична інформація, МСФЗ, сфера бізнесу, 
знання бізнесу, прозорість, розкриваємість. 

Abstract. The theoretical and practical issues of accounting and analytical 
component of the process of training specialistes economists sector business activity. 
The study combines the following areas of accounting and analytical support as 
integrated accounting and analytical information, its quality characteristics, 
knowledge of business disciplines of accounting and analytical unit. 

Key words: accounting and analytical information, IFRS, business scope, 
business knowledge, transparency, disclosing. 

ВСТУП. Актуальність дослідження обумовлена тим, що сфера бізнесу 
постійно розвивається в межах ринкової економіки і практично всіх сфер життя 
суспільства, яка відтворюється і відповідно вимагає ефективного управління та 
підготовки економістів. Можна погодитися, що «…масштабні процеси 
глобалізації вимагають розробки надзвичайно складних механізмів адаптації 
існуючих наукових та освітянських сфер до якісно нового зовнішнього 
середовища їх функціонування.” [2, с. 21] Прийняті міжнародні Принципи 
корпоративного управління в трактуванні Організації економічного 
співробітництва і розвитку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту та 
якості аудиторських послуг, стандарти підсумкових іспитів і оцінки знань, 
Базові принципи ефективного банківського нагляду; Цілі і принципи 
регулювання ринку цінних паперів в трактуванні Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів; Базові принципи страхової діяльності; Принципи 
трактування фінансової неспроможності (банкрутства) містять сукупність 
правил і принципів навчання ведення бізнесу, що впливають на зміст процесу 
освіти і повинні включатися в методики підготовки професійних фахівців-
економістів. Окремо для потреб навчання професійних бухгалтерів вийшли 
Міжнародні стандарти освіти: МСО1 “Вступні вимоги програми професійної 
бухгалтерської освіти”; МСО2 ”Зміст програм професійної бухгалтерської 
освіти”; МСО3 “Професійні навички”; МСО4 “Професійні цінності, етика та 
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ставлення”; МСО5 “Вимоги щодо практичного досвіду”; МСО6 “Оцінка 
професійних здібностей та компетентності”; МСО7 “Постійний професійний 
розвиток”; МОС8 “Вимоги щодо компетентності для професіоналів з аудиту” 
вступили у силу ще з 2005 року. Тому вже накопичений певний досвід їхнього 
застосування за такими напрямами, як вимоги до кваліфікації бухгалтера при 
застосуванні МСФЗ; міжнародні моделей отримання професійної кваліфікації 
бухгалтера; ринок праці до професії бухгалтера;  взаємодія вищої школи та 
професійних організацій щодо подальшого розвитку професійної освіти 
бухгалтера. Слід також зауважити, що масштабні заходи стандартизації 
бухгалтерської освіти вимагають значних коштів. Так, наприклад, в Україні 
заходи здійснювалися за фінансовою підтримкою “Фонду сприяння демократії” 
Посольства США (м. Київ);  розробка бухгалтерського освітнього стандарту в 
Росії відбувалася за  підтримкою Національного фонду підготовки кадрів 
відповідно до міжнародного проекту.  

Формування обліково-аналітичної компоненти процесу підготовки 
економістів відбувається під впливом багатьох факторів, але в сучасних умовах 
-  під впливом стандартизації. Загальна мета стандартизації – визначення 
методичних засад поєднання компонентів навчальних програм в процесі 
бухгалтерської освіти як у академічних навчальних закладах, так і у рамках 
програм професійних організацій, або одночасно в обох типах установ. 
Застосування МСО на думку їхніх авторів дає можливість забезпечити наступні 
вимоги до функцій, які повинні виконувати професійні бухгалтери. Це бути, по-
перше, технічними експертами; по-друге, бізнесовими радниками; по-третє, 
фінансовими аналітикам; четверте, менеджерами; п’яте, фахівцями, які можуть 
вести переговори та спілкуватися. [1, с. 3; 2, с. 23] До об'єктів стандартизації 
відносяться всі види інтелектуальної діяльності, а саме: освіта, процеси та 
технології формування економічної інформації взагалі, та обліково-аналітичної 
інформації у тому числі. Система підготовки кадрів для бізнесу є компонентою 
більш складної системи - знання бізнесу і моделі бізнес-діяльності. Знання 
бізнесу можна представити як дворівневу інтегровану систему. По-перше, 
знання бізнесу конкретного підприємства; по-друге, знання бізнесу як 
зовнішнього середовища функціонування цього підприємства (галузі, регіону, 
економіки в цілому). [9]  

Теорією і практикою підтверджено, що основою всіх видів бізнес-
діяльності є загальна для них "мова" - бухгалтерський облік, тому підготовку 
економістів слід починати з вивчення його основ. Про це свідчить досвід 
європейських країн, де основи обліку (рахівництво) починають вивчати ще в 
школах. Наприклад, досвід Ірландії підтверджує, що отримання професії 
бухгалтера в цій країні відбувається шляхом надбання наукового ступеня 
(вищої освіти) з бухгалтерії або бізнесу з урахуванням результатів їх  
підготовки у середній школі. У процесі опитування в ірландських школах, де 
вивчається рахівництво, школярі відмітили, що на їх позитивні погляди щодо 
професії бухгалтера вплинули три основних чинника: по-перше, рівень 
викладання предмету у школі; по-друге, фактична інформованість; по-третє, 
викладачі. Була також висловлена думка, що викладання у школі бухгалтерії 
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дає можливість затвердити професію бухгалтера в суспільстві як елітарну, місія 
якої – задоволення інформаційних потреб з метою прийняття ділових рішень. 
[2, с. 24] У сучасній же школі пропонується вивчати в старших класах більш 
«абстрактну» дисципліну «Фінанси», яка складна для розуміння навіть у вищих 
навчальних закладах. 

Використання обліково-аналітичної інформації дозволяє розкривати 
механізм функціонування бізнесу з позицій ефективності використання 
ресурсів на основі економічних законів і закономірностей. Принципи і правила, 
що містяться у МСБО та МСФЗ, наближають формування облікової інформації 
про господарську діяльність до дії цих законів та змінюють зміст самої 
інформації. Це робить обліково-аналітичну інформацію, як і економічну 
інформацію в цілому, а також і бізнес-діяльність прозорими. Прозорість 
інформації розглядається як принцип організації конкретних видів діяльності з 
надання, розкриття і в цілому відтворення інформації, історичні умови його 
застосування та відповідно до них характерні форми прояву прозорості, 
правила впровадження в процесі надання бухгалтерських послуг [4, с. 27] 
Розкриваємість є такою якісною характеристикою інформації, яка забезпечує 
прозорість діяльності суб'єктів ринкових відносин та ринків взагалі. [3, с. 9.] В 
умовах застосування МСФЗ в країнах, підприємства яких добровільно на них 
перейшли, підготовка фахівців-економістів включає обов'язкове вивчення цих 
стандартів: або поглиблене, або загально ознайомлювальне. Це пояснюється 
тим, що опис і знання бізнесу найбільш якісно здійснюється, як зазначалося 
вище, з позицій принципів і правил, що містяться в МСФЗ. Тому критичний 
аналіз наукових досліджень у зарубіжній літературі проблем та перспектив 
запровадження МСФЗ вказує на те, что вивчення міжнародних стандартів є 
найактуальнішим напрямом. [6, с. 99; 10; 11; 12] Також слід зауважити, що 
формування і дотримання положень облікової політики підприємства теж 
базуються на обліково-аналітичному інформаційному забезпеченні. Реалізація 
ж положень політики підприємства здійснюється всіма працівниками, які за 
фахом є економістами. [8, с. 75] 

Ефективність процесу освіти залежить від цілісності її організації, 
зорієнтованої на потреби певної галузі економічних знань та практики ведення 
бізнесу. Ще одним шляхом удосконалення професійної підготовки економістів 
є активізація міждисциплінарних зв'язків обліково-аналітичного блоку, а саме – 
розгляд обліково-аналітичних категорій як базових для інших економічних 
дисциплін, що забезпечить більш чітке визначення понятійного апарату, а 
також взаємозв'язки між категоріями різних навчальних блоків різних за 
спеціалізацією кафедр. [2, с. 25]  

Таким чином, в нових умовах життєдіяльності, у тому числі й організації 
освіти, найважливішим є інформаційний ресурс. Його використання надає 
можливість підвищити ефективність освіти за рахунок посилення 
міжпредметних зв’язків. Тому необхідно враховувати вплив тенденцій в освіті 
бухгалтерів на процеси підготовки фахівців за іншими напрямами з 
обов’язковим використанням новітніх програмних продуктів з бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. В свою чергу, також необхідно враховувати 
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загальні принципи освіти, такі як цілеспрямованість, затребування, поетапність, 
доступність, загальність, керованість, забезпеченість кадрами та ресурсною 
базою. [2, с. 23] Розгляд зазначених вище питань вимагає додаткового 
дослідження такого  об'єктивного для сучасного розвитку освіти процесу, як 
стандартизація. 
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Анотація. В статті розглядається порівняльна характеристика системи  

звітності Польщі та України та їх відповідність Директиві 34/2013ЄС. 
Формуються пропозиції щодо удосконаленні нормативно-правових актів 
України в рамках імплементації угоди з Євросоюзом. 
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Abstract. In the article the comparative characteristics of the reporting system 
in Poland and Ukraine and their conformity with Directive 34 / 2013EU. Emerging 
proposals on improvement of normative legal acts of Ukraine within implementation 
of the agreement with the EU. 

Keywords: small businesses, the EU Directive 34/2013, Reporting 
Чинна Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом від 

2014 року передбачає в рамках своєї імплементації заходи з удосконалення 
бухгалтерського обліку в рамках співставлення стандартів і вимог до 
фінансової звітності. Однак, не зважаючи на достатньо актуальний напрямок 
досліджень в питаннях трансформації вітчизняної звітності до європейських 
стандартів особливості трансформації звітності для суб’єктів МСП(малого та 
середнього підприємництва) досі не розглядалось. 

В дослідженні адаптації форм звітності в цілому проведена ґрунтовна 
робота такими вітчизняними вченими як С.Голов, С. Зубілевич, С.Семенова, 
О.Малишкін [2, 4, 5, 7] які провели як часткове так і комплексне співставлення 
статей національної фінансової звітності  відповідно до вимог Директиви 
34/2013 ЄС. Проте окремої уваги дослідженню питань в рамках імплементації 
вітчизняної звітності МСП до вимог ЄС не проводилось і дане питання досі 
залишається відкритим. Досить цікавим є порівняння практичного досвіду який 
використовується нині в країнах членах Євросоюзу на прикладі найближчого 
сусіда, що має схожу структуру національного господарства та найбільш 
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динамічно розвивається серед країн Східної Європи. 
Мета статті полягає у дослідженні складу звітності для МСП відповідно до 

національних вимог України та Польщі  і їх відповідність до вимог Директиви 
34/2013 ЄС. 

Слід зазначити, що і Україна і Польща мають відмінні від положень 
Директиви 34/2013 ЄС критерії визнання підприємств суб’єктами малого 
бізнесу та мають по декілька неоднозначних трактувань. Зокрема, в Польщі 
дані критерії визначаються відповідно до Законів «Про бухгалтерський облік» 
№ 121, та «Про свободу господарської діяльності» № 173[9,10]. В Україні 
відповідні критерії визначаються в Господарському кодексі[1] та Законі 
України «Про захист економічної конкуренції в Україні». В таблиці 1 подана 
характеристика визначень суб’єктів господарювання суб’єктами малого та 
середнього бізнесу та їх відповідність до ст. 3 п. 2 Директиви 34/2013 ЄС в якій 
висуваються загальні критерії Європейського союзу щодо розмірів 
підприємств. Спільним є те, що для визначення суб’єктів МСП виступає 
система трьох критеріїв: чисельність працюючих, виручка від реалізації та 
сукупні активи. Однак жодні національні стандарти не відповідають критеріям 
встановленим Директивою 34/2013 ЄС та значно переважають вимоги щодо 
максимального розміру виручки від реалізації. 

Таблиця 1  
Критерії визначення суб’єктів малого бізнесу відповідно до національного 

законодавства та нормативів Директиви 34/2013 ЄС 
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ВИМОГИ 
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34/2013 ЄС, ст.3 
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121, пункт. 591 
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Мікропідприємства 10 3 1,5 0-9 2 2 10 2 - - - - 10 0,7 0,35 
Малі підприємства 10 34 17 10-49 10 10 50 10 - - 0,5 0,5 50 8 7 
Середні 
підприємства 

- - - 50-249 50 43 
51-
250 

10-
50 

- - 0,5 0,5 250 40 20 

 
З огляду на дані таблиці 1, доцільно констатувати, що задля імплементації 
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угоди з ЄС в Україні доречно внести зміни до ст. 55 п. 3 Господарського 
кодексу в наступній редакції: 

3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів 
від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого 
підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього 
або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 0,7 мільйонам євро та вартість сукупних 
активів не переважає 0,35 мільйонів євро визначених за середньорічним курсом 
Національного банку України; 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 0,7 мільйонам євро та вартість 
сукупних активів не переважає 0,35 мільйонів євро визначених за 
середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро та вартість сукупних активів 
не переважає 7 мільйонів євро визначених за середньорічним курсом 
Національного банку України; 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро та вартість 
сукупних активів не переважає 7 мільйонів євро визначених за середньорічним 
курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у 
яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 
перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 
еквівалентну 40 мільйонам євро та сукупна вартість активів переважає 20 
мільйонів євро, визначені за середньорічним курсом Національного банку 
України. 

Регулювання складу та процесу подання звітності в Україні та Польщі 
регулюється рядом національних нормативних актів і, зокрема в обох країнах 
застосування міжнародних стандартів звітності для малих підприємств не є 
обов’язковими. Однак в Україні, на відміну від Польщі є окреме Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку, що регламентує склад фінансової звітності 
суб’єкта малого підприємництва та передбачає подання спрощеної звітності для 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 82 



 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

малих і мікропідприємств, що відносяться до таких за критеріями 
Господарського кодексу. Зокрема для малих підприємств в Україні подається 
дві спрощені форми звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) форми 1-м або 
1-мс та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форми 2-м та 
2-мс. Дані звіти містять агреговані статті інформації, які не розкриваються 
деталізовано, як у стандартній звітності, що подається на основі Н(С)БО1. В 
Польщі деякі спрощення в складі фінансової звітності регулюються Законом 
про бухгалтерський облік, згідно якого також обов’язковими є до подання дві 
форми звітності: Балансу і Звіту про прибутки та приміток до звітності. 
Звільняються від подання приміток виключно мікропідприємства. Усі інші 
компанії, якщо вони перевищують 2 з 3 наступних умов:  понад 50 робітників –
середня зайнятість в еквіваленті повного часу,  вартість загальних активів в 
балансі понад 2,5 млн. євро  та понад  5 млн. євро – чистий прибуток з продажу 
товарів і продуктів зобов’язані подавати Звіт про грошові потоки та Звіт про 
капітал. В таблиці 2 наведено основні елементи фінансової звітності в Україні 
та Польщі та їх відповідність Директиві 34/2013 ЄС. 

Таблиця 2 
Обов’язкові елементи фінансової звітності[3,6,8,9] 

Види звітів 

ПОЛЬЩА УКРАЇНА ВИМОГИ ДИРЕКТИВИ 
34/2013 ЄС, гл. 3, 4, 9 
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Баланс + + + + + - + + + 
Звіт про прибутки + + + + + + + + + 
Звіт про грошові потоки + + + + - - - - - 
Звіт про капітал + + + + - - - - - 
Додатки, примітки до 
фінансової звітності + + - + - - + + - 

 
Директивою 34/2013 ЄС гл. 3 ст. 14 визначено подання малими 

підприємствами Балансу та Звіту про прибутки і збитки. Держави-члени ЄС 
можуть дозволити малим підприємствам складати скорочений баланс, 
відбиваючи лише статті, пронумеровані літерами і римськими цифрами в 
додатках III і IV, розкриваючи окремо:  

а) необхідну інформацію в дужках в D (II) розділу «Активи» і С розділу 
«Капітал, резерви і зобов'язання» в додатку III, але із зазначенням загальної 
суми по кожній статті; або 

б) необхідну інформацію в дужках в D (II) додатку IV. 
Аналогічно держави-члени ЄС можуть дозволити малим і середнім 

підприємствам складати скорочені звіти про прибутки і збитки в таких межах:( 
а) в додатку V статті з 1 по 5 включно можна об'єднати в одній статті 

«Валовий прибуток або збиток»; 
б) в додатку VI статті 1, 2, 3 і 6 можна об'єднати в одній статті «Валовий 
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прибуток або збиток»; 
в) у статті 25: статті (1), (2), (3) і (6) можна об'єднати в одній статті 

«Валовий прибуток або збиток». Також обов’язковими до подання є примітки 
до фінансової звітності малих підприємств згідно гл. 4. ст. 16-17 Директиви. 
Також до складу звітності Директивою 34/2013 ЄС входить Звіт про 
управління, від подання якого Держави-члени можуть звільнити малі і середні 
компанії від відповідно до третього підпункту параграфа 1, якщо він стосується 
інформації нефінансового характеру.  

Щодо оприлюднення інформації, то варто зазначити, що звіти малих 
підприємств не обов’язкові до оприлюднення як в Україні так і в Польщі, що не 
суперечить вимогам Директиви, так як  гл. 7 ст. 31 дозволяє державам членам 
ЄС звільняти малі і середні підприємства від обов’язкового оприлюднення 
звітності, а також дозволяє оприлюднювати спрощені варіанти звітів. 

Певні спрощення щодо подання звітності визначені і для 
мікропідприємств. Зокрема, згідно глави 9 Директиви 34/2013 ЄС держави-
члени можуть звільнити мікропідприємства від виконання всіх або будь-якого 
із зазначених нижче зобов'язань: 

- зобов'язання за поданням статей «Передплата та нарахований дохід» та 
«Нараховані витрати і доходи майбутніх періодів». У тих випадках, коли 
держава-член використовує цю можливість, і тільки стосовно інших витрат, 
зазначених у пункті; 

- (VI) параграфа 2 цієї статті, воно може дозволити цим підприємствам 
відступити від пункту (d) статті 6 (1) в щодо визнання статей «Передплата та 
нарахований дохід» та «Нараховані витрати і доходи майбутніх періодів», за 
умови, що даний факт буде розкритий в примітках до фінансової звітності або, 
згідно з пунктом (b) цього пункту, в кінці балансу; 

- зобов'язання по складанню приміток до фінансової звітності відповідно 
до статті 16, за умови розкриття в кінці балансу інформації, необхідної 
відповідно до пунктів (d) і (e) Статті 16 (1) цієї Директиви і Статтею 24 (2) 
Директиви 2012/30 / EU ; 

- зобов'язання з підготовки звіту про управління відповідно до Глави 5, за 
умови, що інформація, необхідна Статтею 24 (2) Директиви 2012/30 / EU, 
розкривається в примітках до фінансової звітності або, згідно з пунктом (b) 
цього пункту, в кінці балансу ; 

- зобов'язання по опублікуванню щорічної фінансової звітності відповідно 
до Глави 7 цієї Директиви, за умови, що міститься в ній балансова інформація 
належним чином представлена, згідно з національним законодавством, як 
мінімум одному компетентному органу, призначеного відповідною державою-
членом. У всіх випадках, коли компетентний орган не є центральним реєстром, 
комерційним реєстром або реєстром підприємств, як зазначено в статті 3 (1) 
Директиви 2009/101 / EC, цей компетентний орган зобов'язаний включити до 
реєстру представлену інформацію. 

Також Держави-члени можуть дозволити мікропідприємствам: 
- складати тільки скорочений баланс, окремо відображаючи, як мінімум, 

статті, пронумеровані літерами в Додатках III або IV, якщо це є доцільним. У 
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тих випадках, коли застосовується пункт (a) параграфа 1 цієї статті, позиція E 
розділу «Активи» і D розділу «Зобов'язання» в Додатку III або позиції E і K в 
Додатку IV виключаються з балансу; 

- складати тільки стислий звіт про прибутки і збитки, окремо 
відображаючи, як мінімум, наступні статті, якщо є: (I) чистий оборот, (II) інший 
дохід, (III)вартість сировини та витратних матеріалів, (IV) витрати на 
утримання персоналу, (V) коригування вартості, (VI) інші витрати, (VII) 
податок, (VIII) прибуток або збитки. 

Проведемо порівняння статей спрощеної звітності згідно ПСБО 25 та 
Директиви 34/2013ЄС у таблицях 3 (Балансу) та 4 (Звіту про прибутки і 
збитки). 

Таблиця 3  
Порівняння статей спрощеного горизонтального балансу [3,6] 

Стаття горизонтального балансу згідно 
додатку ІІІ Директиви 34/2013ЄС 

Стаття спрощеного балансу згідно ПСБО 25 форма 1-м 

Активи Активи 
А. Підписний неоплачений капітал - 
В. Організаційні витрати - 
С. Основні засоби І. Необоротні активи 
І. Нематеріальні активи Інші необоротні активи 
ІІ. Матеріальні активи Незавершені капітальні інвестиції, Основні засоби, 

Довгострокові біологічні активи 
ІІІ. Фінансові активи Довгострокові фінансові інвестиції 
D. Оборотні активи ІІ. Оборотні активи 
І. Запаси Запаси 
ІІ. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість (за статтями), Витрати 

майбутніх періодів 
ІІІ. Інвестиції Поточні фінансові інвестиції 
IV. Готівкові кошти в банку та іх рух Гроші та їх еквіваленти 
- Інші оборотні активи 
- ІІІ. Необоротні активи утримувані для продажу та групи 

вибуття 
Пасиви Пасиви 
А. Капітал і резерви І. Власний капітал 
І. Підписний капітал Зареєстрований (пайовий капітал), Додатковий капітал 

Неоплачений капітал 
ІІ. Рахунок емісійного доходу - 
ІІІ. Резерв переоцінки - 
IV. Резерви (обов’язкові) Резервний капітал 
V. Прибуток або збиток перенесений на 
наступний період 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

VІ. Прибуток або збиток за фінансовий 
рік 
В. Резерви - 
С. Кредиторська заборгованість ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та 

забезпечення. 
ІІІ. Поточні зобов’язання 

- IV. Зобов’язання пов’язані з необоротними активами 
утримуваними для продажу і групами вибуття 

 
В цілому склад та зміст інформації, що розкривається в статтях 

національного та європейського балансу не суперечить один одному. В деяких 
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моментах інформація подана в європейському спрощеному балансі є 
детальнішою (розкриття організаційних витрат тощо), а в певних статтях 
балансу вона є виділеною до самостійного до розділу (Резерви), що в 
національному балансі включено до розділів І та ІІ пасиву. Єдине що на відміну 
від європейських вимог, то у ПСБО 25 не враховано розкриття приміток до 
річної звітності. 

Таблиця 4  
Порівняння звіту про прибутки і збитки та звіту про фінансові результати 

[3,6] 
Стаття звіту про прибутки і збитки згідно додатку 
VI Директиви 34/2013ЄС 

Стаття спрощеного звіту про фінансові 
результати згідно ПСБО 25 форма 2-м 

Чистий оборот Чистий дохід від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг 

Собівартість реалізованої продукції 
включаючи коригування вартості 

Собівартість реалізованої продукції товарів, 
робіт, послуг 

Валовий прибуток або збиток Фінансовий результат до оподаткування 
Витрати на реалізацію Інші витрати 
Адміністративні витрати Інші витрати 
Інші операційні доходи  Інші операційні доходи 

Інші доходи 
Доходи від участі  
Доходи від інших інвестицій і позик 
Інші відсотки до одержання 
Коригування вартості фінансових коштів та 
інвестицій, що використовуються в якості 
оборотних активів 

Інші операційні витрати 

Відсотки до виплат і аналогічні витрати Інші витрати 
Податок на прибуток або збиток від 
звичайної діяльності 

Податок на прибуток 

Прибуток або збиток від звичайної діяльності 
після оподаткування 

Чистий прибуток або збиток 

Інші податки, не відображені в попередніх 
статтях 

- 

Прибуток або збитки за фінансовий рік Чистий прибуток або збиток 
 
Варто зазначити, що зміст статей звіту про прибутки і збитки та звіту про 

фінансові результати майже тотожний і по своїй суті відображає ідентичну 
інформацію. Таким чином можна зазначити відповідність даного звіту вимогам 
Директиви 34/2013 ЄС. Враховуючи, що звітність, складена відповідно до 
національних положень(стандартів) обліку України відображає мінімальні 
вимоги до розкриття інформації у звітності висунуті в Директиві 34/2013 ЄС, 
оперуючи п. 10 преамбули Директиви варто констатувати відповідність 
національного стандарту звітності для малих підприємств до її вимог.  

Враховуючи проведене порівняння слід констатувати значну схожість 
національних систем звітності для малих підприємств як Польщі так і України,  
а ПСБО 25 потребує коригувань лише у вигляді додавання мінімальних 
приміток до річної фінансової звітності в рамках імплементації вимог 
Директиви 34/2013 ЄС. 
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працівникам, їх особливості та складові елементи згідно з МСБО 19 «Виплати 
працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Згідно з назвою, в статті 
висвітлено окремі аспекти неузгодженості методологічних правил, прописаних 
в МСБО 19 «Виплати працівникам» із діючою вітчизняною практикою. Увагу 
сфокусовано на критеріях та методах класифікації, визнання, оцінки, а також 
відображення виплат працівникам у фінансовій звітності суб’єктів 
господарювання. 

Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, 
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні стандарти 
бухгалтерського обліку, виплати працівникам, оплата праці, заробітна плата, 
система оплати праці. 

Abstract. In article were defined and investigated employee benefits, its essence 
and constituent in International Accounting Standard Nineteen (IAS 19) and 
Ukrainian National Accounting Standard «Employee benefits» (P(S)BO 26). As the 
title implies the article describes highlighting certain aspects of inconsistency of 
methodological rules as prescribed by IAS 19 «Employee benefits» with acting 
domestic practice. The attention is focused on the criteria and methods of the 
Employee Benefits classification, recognition, measurement as well as presentation in 
financial statements of the business entities. 

Key words: International Financial Reporting Standards, International 
Accounting Standards, Ukrainian national accounting standards, employee benefits, 
salary, wages, payroll organization. 

Вступ. Специфіка перехідного періоду, котрий сьогодні переживає 
Україна, полягає в тому, що в умовах лібералізації соціально-трудових відносин 
держава вже не контролює організацію оплати праці, а ринкові важелі ще не 
вступили в повну силу. Встановлення ринкових умов зумовлює потребу 
перегляду положень бухгалтерського обліку оплати праці та її реформування у 
відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Перехід на 
МСФЗ надасть українським підприємствам можливості для ефективного 
функціонування інформаційної системи підприємства. Крім того, застосування 
таких єдиних стандартів дозволить удосконалити організацію обліку оплати 
праці та забезпечить відкритість, прозорість звітної інформації, що сприятиме 
зростанню інвестиційної привабливості національних підприємств. 

Огляд літератури. Теоретичні, методологічні та економіко-організаційні 
питання обліку виплат працівникам в умовах переходу на міжнародні 
стандарти фінансової звітності знайшли своє відображення у працях таких 
вчених, як С.Ф. Голов, Г.П. Голубнича,  Н.О. Гура, Б.А. Засадний, В.М. 
Костюченко, Т.Г. Мельник, В.С. Ніценко, Н.В. Овсюк, Н.А. Пономарьов, О.Ю. 
Цуканов, В.Г. Швець та інші.  

Проте деякі питання обліку виплат працівникам в умовах його гармонізації 
з міжнародною практикою досі не вирішені і потребують проведення 
додаткових досліджень та розробок у напрямку їх удосконалення. 

Результати. Обговорення та аналіз. Відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, порядок ведення бухгалтерського обліку 
виплат працівникам та розкриття інформації про такі виплати у фінансовій 
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звітності підприємства визначається МСБО 19 «Виплати працівникам». МСБО 
19 не розглядає звітності за програмами пенсійного забезпечення, а стосується 
лише обліку виплат працівникам. Стандарт було затверджено у 1993 році під 
назвою «Витрати на пенсійне забезпечення» і стосувався лише обліку 
пенсійних програм. У 1998 році МСБО 19 було переглянуто і 1 січня 1999 року 
стандарт набрав чинності під назвою «Виплати працівникам». Згодом у 2000 
році до тексту МСБО 19 було внесено зміни, які стосувались визначення 
активів програми та вимог щодо їх визнання, оцінки та розкриття. Зміни до 
МСБО 19 вносилися у 2004 році у зв’язку з прийняттям МСБО 2 «Платіж на 
основі акцій», МСБО 3 «Об’єднання бізнесу» МСБО 4 «Страхові контракти». 
Таким чином, МСБО 19 «Виплати працівникам» поширюється на всі виплати 
працівникам, крім тих, до яких застосовується МСБО 2 «Платіж на основі 
акцій» [3, с. 267]. 

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 
«Виплати працівникам»  виплати працівникам – це всі форми компенсації, що 
їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівникам [1]. 
Що стосується послуг працівника, то він може їх надавати протягом повного чи 
неповного робочого дня, на основі постійної, періодичної чи тимчасової 
зайнятості. 

МСБО 19 розглядає трудову діяльність працівників як послуги, за які вони 
отримують відповідну компенсацію. Слід зазначити, що в контексті даного 
стандарту директори та інший управлінський персонал також розглядаються як 
працівники.  

Виплати працівникам включають виплати, які надаються або працівникам, 
або їх утриманцям та можуть бути надані у формі грошових виплат (або 
надання товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам / 
чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, 
страховим компаніям. 

Відповідно до національних стандартів, порядок обліку розрахунків за 
виплатами працівників та розкриття інформації про такі виплати у фінансовій 
звітності підприємства визначається П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [2]. 

На відміну від П(С)БО 26 в МСБО 19 інформація подається більш 
детально.  Так як П(С)БО 26 «Виплати працівникам» дає лише трактування 
використання термінів та поверхневі рекомендації щодо обліку розрахунків з 
оплати праці, то на практиці бухгалтери використовують Інструкцію зі 
статистики заробітної плати, порядок обчислення середньої заробітної плати, 
порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, 
за рахунок коштів підприємства, установи, організації та інші нормативні 
документи. 

Якщо П(С)БО 26 поділяє виплати працівникам на п’ять категорій, то за 
МСБО 19 «Виплати працівникам» - їх чотири, і до кожної з них встановлено 
певні вимоги (рис. 1) . 

Короткострокові виплати працівникам - це виплати працівникам (окрім 
виплат при звільненні працівників), які підлягають сплаті в повному обсязі 
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протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники 
надають відповідні послуги. 

 

 
Рис. 1. Структура виплат працівникам підприємств відповідно до МСБО 

19 та П(С)БО 26  «Виплати працівникам» 
 
 Короткострокові виплати працівникам включають грошові та негрошові 

пільги (рис. 2).  
Зокрема до короткострокових виплат працівникам належать: 
• зарплати робітникам та службовцям і внески на соціальне забезпечення; 
• короткострокові компенсації за відсутність (такі як оплачена щорічна 

відпустка та оплачена відпустка у зв'язку з хворобою); при цьому компенсація 
за відсутність виплачується протягом дванадцяти місяців після закінчення 
періоду, в якому працівники надають відповідні послуги; 

• участь у прибутку та премії, що підлягають сплаті протягом дванадцяти 
місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні 
послуги; 

• негрошові пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, 
автомобілів та безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг) для 
теперішніх працівників. 
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Рис. 2. Класифікація короткострокових виплат працівникам за 

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» 
 

До витрат на персонал за міжнародними стандартами поряд із заробітною 
платою належать внески роботодавця на соціальне забезпечення працівників, 
які не відносяться до заробітної плати, а перераховуються як окремі види 
виплат. Натомість згідно з українським законодавством усі види особистого 
соціального страхування до 2016 року відносилися до заробітної плати, і 
підлягали нарахуванню та утриманню єдиного соціального внеску. Хоча з 2016 
року і скасовано утримання єдиного соціального внеску, однак і зараз в Україні 
виникає додаткове навантаження на роботодавців та працівників, що в свою 
чергу зумовлює відсутність попиту на угоди довгострокового страхування 
життя та збитки у страховиків. Таким чином, українське законодавство щодо 
соціальних внесків роботодавців, за які купується соціальний захист найманих 
працівників, є неврегульованим, не відповідає світовим нормам та потребує 
відповідних змін.  

У відповідності до МСБО 19 до однієї із статей короткострокових виплат 
працівникам відносять участь у прибутку та премії, за якими певні категорії або 
всі працівники отримують бонуси (або премії) додатково до регулярної 
заробітної плати. 

В Україні програми участі у прибутках ще не отримали достатньо 
широкого поширення. Це, насамперед, пов’язано з відсутністю зацікавленості 
українських підприємців у тому, щоб надавати бонуси працівникам з прибутку 
підприємства і щоб показувати високий рівень підприємства, оскільки чим 
вищий прибуток, тим більший розмір відповідного податку необхідно сплатити 
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Грошові пільги Негрошові пільги 
 

Зарплата і внески на 
соціальне забезпечення 

Компенсанції за 
відсутність 

Участь в прибутку та 
премії 

Накопичені 

Ненакопичені 

Гарантовані 

Негарантовані 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 91 



 Том 7. Выпуск 45                                                                                                                                          Экономика 

до бюджету. Даний факт зумовлює необхідність врахування досвіду 
європейських країн щодо системи податкових пільг та відповідного 
реформування податкового законодавства України.  

Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам 
(окрім виплат при звільненні працівників та короткострокових виплат 
працівникам), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності. 

Згідно МСБО 19 та П(С)БО 26 програми виплат по закінченню трудової 
діяльності поділяють на два види  - програми із визначеним внеском та 
програми із визначеними виплатами. 

Облік програм з визначеним внеском простий, оскільки зобов’язання 
суб’єкта господарювання, що звітує, за кожний період визначаються сумами, 
які слід внести за цей період. Отже, як наслідок, жодних актуарних припущень 
для оцінки зобов’язань чи витрат не треба, і можливості для будь-якого 
актуарного прибутку або збитку немає [4]. Облік програм з визначеними 
виплатами є складним, оскільки для оцінки зобов’язань та витрат потрібні 
актуарні припущення, а також є можливість актуарних прибутків та збитків. 
Більше того, зобов’язання оцінюють на дисконтованій основі, тому що їх 
можна погасити через багато років після надання відповідних послуг 
працівниками. 

Цілком очевидно, що норми ПСБО 26 розроблені на основі МСБО 19, що 
стосуються таких програм, не будуть застосовуватися у вітчизняній практиці 
доти, доки механізми пенсійного забезпечення передбачені пенсійною 
реформою, не почнуть реально діяти. 

В більш ранніх редакціях МСБО 19 містив такий пункт, аналогічний до 
зазначених в П(С)БО 26 виплат інструментами власного капіталу, і називався 
він - компенсаційні виплати інструментами власного капіталу. Але, оскільки 
такі виплати тепер регулюються окремим стандартом – МСБО 2 «Платіж на 
основі акцій», то у чинній редакції МСБО 19 згадки про них немає.  

Інші довгострокові виплати працівникам - це виплати працівникам (окрім 
виплат по закінченні трудової діяльності та виплат при звільненні), які не 
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після 
закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги [5, с. 53]. 

Виплати при звільненні - це виплати працівникам, які підлягають сплаті в 
результаті: 

а) рішення суб'єкта господарювання звільнити працівника до встановленої 
дати виходу на пенсію, або 

б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на 
такі виплати. 

Проведений аналіз показав, що за змістом МСБО 19 «Виплати 
працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам» хоча і не суттєво, проте 
дещо відрізняються. Це, насамперед, пов’язано із національними 
особливостями обліку та неоднократними спробами наблизити норми МСФЗ до 
вітчизняного законодавства. 

Відображення інформації розрахунків за виплатами працівникам знаходить 
місце у наступних формах фінансової звітності: у формі 1 «Баланс «Звіт про 
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фінансовий стан») у пасиві балансу,  зокрема в  розділі 3 (Поточні зобов’язання 
і забезпечення),  відображається інформація про кредиторську заборгованість 
перед працівниками, у формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)» відображаються витрати на заробітну плату за методом 
нарахування. За МСФЗ витрати можуть класифікуватися постатейно, по 
функціях, або за елементами (класифікація витрат за характером). Якщо 
витрати класифікуються постатейно, то в Примітках до фінансової звітності 
розкривається додаткова інформація про елементи (витрати на заробітну плату, 
витрати на соціальні заходи тощо). 

Висновки. Порівняння систем обліку розрахунків за виплатами 
працівників відповідно до П(С)БО 26 та МСБО 19 свідчить про наявність 
певних відмінностей між ними та необхідність реформування національної 
системи обліку відповідно до міжнародної практики із внесенням змін у 
відповідні нормативні документи. Одним з рішень, яке в довгостроковому плані 
є корисним для України, буде гармонізація бухгалтерського обліку з 
міжнародними стандартами та врахування цінного досвіду у сфері пенсійного 
забезпечення, медичного та соціального страхування. Це дозволить повністю 
перейти на загальновизначену міжнародну практику обліку і покласти край 
розбіжностям в обліку виплат працівникам за міжнародними і національними 
стандартами. Даний процес стане відображенням переходу української 
економіки на якісно нову ступінь розвитку.  
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Анотація. У статті розглянуто сучасний стан використання 
інформаційних систем в обліку амортизації необоротних активів. Визначено, 
що автоматизація обліку нарахування амортизації необоротних активів 
полегшує облікові процедури, а також сприяє оптимальності та 
об’єктивності отриманих показників. 

Ключові слова: амортизації, необоротні активи, основні засоби, 
нематеріальні активи, інформаційна система, автоматизація.  

Abstract. The article examines the current state of the use of information 
systems in accounting for depreciation of fixed assets. Determined that the 
automation of accounting depreciation of fixed assets accounting procedures 
facilitates and promotes optimal and objective indicators obtained. 

Key words: depreciation, fixed assets, fixed assets, intangible assets, 
information system automation. 

Вступ. Амортизація є невід’ємною характеристикою необоротних активів 
підприємства, визначає ступінь зносу основних засобів, а отже, й інтенсивність 
їх використання, та показує необхідність їх оновлення. Автоматизація обліку 
нарахування амортизації необоротних активів полегшує облікові процедури, 
складання фінансової звітності, а також сприяє оптимальності та об’єктивності 
отриманих показників. 

Огляд літератури. Дослідження питань щодо організації обліку 
нарахування амортизації необоротних активів з використанням інформаційних 
систем ведуться постійно вітчизняними науковцями. Зокрема, ці питання 
висвітлені у працях С.Ф. Голова, В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця,     С.В. 
Івахненкова, О.В. Клименко, Л.О. Терещенко та ін. Проте, це питання не є 
достатньо розглянутим. Отже, існує нагальна потреба продовжити дослідження 
відображення амортизації в системі обліку з використанням сучасних 
інформаційних систем.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження обліку амортизації 
необоротних активів з використанням інформаційних систем.  

Виклад основного матеріалу дослідження. До завдань бухгалтерського 
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обліку нарахування амортизації належать: об’єктивне нарахування амортизації 
необоротних активів; правильне документальне оформлення та своєчасне 
відображення в обліку сум нарахованої амортизації; точне визначення 
результатів від нарахування амортизації [2].  

Ми згодні, що з прийняттям Податкового кодексу України [3], облік 
амортизації став більш довготривалим та трудозатратним. Саме застосування 
автоматизованих систем для формування дієвої амортизаційної політики 
дозволить значно підвищити і чітко визначити напрями інформаційного 
забезпечення та окреслити коло питань, що розкриваються по даних напрямах. 
Тому застосування комплексного обліково-інформаційного забезпечення обліку 
амортизаційних відрахувань, а також операцій використання й оновлення 
основних засобів дасть змогу контролювати рівень витрат підприємства через 
документальне відображення нарахування зносу основних засобів, ефективно 
управляти процесом оновлення матеріально-технічної бази підприємства [5]. 

Автоматизація обліку амортизації необоротних активів дозволяє вирішити 
ряд задач і значно покращити облік на підприємстві. Це може виражатися в: 

• впорядкуванні бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів; 
якщо при паперовій бухгалтерії для одержання якої-небудь інформації 
було потрібно декілька годин роботи, то на комп'ютері – натиснув клавішу 
і вибірка роздрукувалася; 

• зниженні кількості бухгалтерських помилок; 
• підвищенні оперативності та економічності бухгалтерського обліку 

амортизації необоротних активів;  
• інші фактори, що залежать від специфіки кожного конкретного 

підприємства. 
Комп'ютеризація принципово не змінює елементів методу бухгалтерського 

обліку амортизації необоротних активів. Найбільші зміни відбуваються в 
технології обробки облікової інформації, що виражається в порядку побудови 
комп'ютерних форм бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів.  

Автоматизація бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів 
підприємства докорінно змінює проведення контролю на конкретному 
економічному об'єкті. Розрізняють контроль поза комп'ютерним середовищем, 
тобто на об'єкті з традиційною технологією ручного ведення обліку, і контроль 
у комп'ютерному середовищі – на об'єкті, де бухгалтерський облік амортизації 
необоротних активів виконують з використанням комп'ютерів [1].  

У цих умовах суттєво змінюється організація і методика проведення 
контролю амортизації необоротних активів, оскільки здійснення її за 
методиками, орієнтованими на традиційний облік, не дає бажаного результату. 

З розвитком комп’ютерних технологій, облік та контроль амортизації 
необоротних активів може бути значно спрощений. Одним із здобутків ХХІ 
століття стала програма «1С: Управління виробничим підприємством» — це 
продукт фірми «1С». 

Так, операції з обліку основних засобів - надходження, модернізація, 
передача, списання - реєструються відповідними документами. Передбачено, 
що основний засіб може надходити на підприємство різними способами: в 
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результаті його придбання, будівництва, монтажу і подальшого введення в 
експлуатацію. Надається можливість реєстрації додаткових витрат, пов'язаних з 
придбанням та монтажем основного засобу, та їх відображення в первісній 
вартості основного засобу. 

При прийнятті основного засобу на облік, в інформаційну базу вносяться 
відомості, необхідні для бухгалтерського обліку та подальшого нарахування 
амортизації.  

Відомості про основний засіб доступні до перегляду за допомогою 
спеціальної екранної форми. При реєстрації основного засобу зазначаються 
рахунок бухгалтерського обліку основного засобу і рахунок амортизації, 
матеріально відповідальна особа, спосіб амортизації та строк корисного 
використання основного засобу. Можна використовувати складні способи 
амортизації, розподіляти суми нарахованої амортизації за місяць між 
декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних 
засобів, що використовуються сезонно, можна вказати графік нарахування 
амортизації. Конфігурація містить довідкову інформацію, необхідну для 
нарахування амортизації - єдині норми амортизації. Амортизація по всіх 
основних засобах виконується в кінці кожного місяця автоматизованою 
регламентною операцією [4]. 

При прийнятті нематеріального активу до обліку, в інформаційну базу 
вводяться відомості, необхідні для відображення нематеріального активу на 
рахунках бухгалтерського обліку та подальшого нарахування амортизації. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується в кінці кожного місяця 
автоматизованою регламентною операцією, що ще раз підкреслює ефективність 
використання інформаційних систем. 

Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 
використання сучасних інформаційних систем дає змогу не тільки значно 
заощадити час роботи бухгалтера, але й запобігає помилкам в звітності при 
нарахуванні амортизації необоротних активів. 
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