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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
EVALUATION OF ENTERPRISE’S FIXED
EQUIPMENT USING EFFICIENCY
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BERZHANIR Inna Anatoliivna – PhD in Economics, Associate Professor, Uman State Pedagogical University after Pavlo Tychyna
YASHCHUK Tetiana Anatoliivna – PhD in Economics, Uman State Pedagogical University after Pavlo Tychyna
У статті досліджено ефективність використання основних засобів підприємства, а також обґрунтовано напрями її
підвищення. Систематизовано чинники, що впливають на процес відтворення основних засобів аграрних підприємств.
З’ясовано, що оцінка руху основних засобів здійснюється на підставі коефіцієнтів вибуття, надходження та оновлення
основних засобів, які певною мірою залежать від видової, технологічної та інших видів структур основних засобів
підприємства. В результаті проведеного дослідження визначено необхідність обґрунтування ефективності використання
лізингових та кредитних джерел для відтворення основних засобів підприємства.

* * *
В статье исследована эффективность использования основных средств предприятия, а также обоснованы направления ее повышения. Систематизированы факторы, влияющие на процесс воспроизводства основных средств аграрных предприятий. Установлено, что оценка движения основных средств осуществляется на основании коэффициентов выбытия,
поступления и обновления основных средств, которые в определенной степени зависят от видовой, технологической и других видов структур основных средств предприятия. В результате проведенного исследования определена необходимость
обоснования эффективности использования лизинговых и кредитных источников для воспроизводства основных средств
предприятия.

* * *
It is established that the stable development of the Ukrainian economy is connected not only with the need to deepen market
reforms, but also with the urgent needs for a substantial renovation of fixed assets on an innovative basis. The subject of the study is
the theoretical and methodological aspects of the assessing the effectiveness of the use of fixed assets of the enterprise. The subject of
the study is the theoretical and methodological aspects of assessing the effectiveness of the use of fixed assets of the enterprise.
In the course of the research, the main general scientific and special methods of the research were used, such as: the method of
analysis, the scientific abstraction method and the generalization method – when determining the directions the conceptual
framework improvement; the systems approach method in order to determine the essence of the process of the fixed assets
reproduction; the grouping method – to improve the classification of factors that influence the process of fixed assets reproduction of
the enterprise; the methods of analysis and synthesis – to assess the effectiveness of methods of financing the fixed assets
reproduction of the enterprise; the graphic method – for the visual image of research results etc. The efficiency of using fixed assets
of the enterprise is investigated, and the directions of its increase are substantiated. The factors influencing the process of fixed
assets reproduction of the agricultural enterprises are systematized in particular: reducing the number of inactive equipment,
decommissioning inefficient and quickly involving unidentified equipment, improving the quality of repair equipment of fixed assets
and modernizing existing equipment, as well as economic incentives for the rational use of fixed assets funds.
It has been established that the assessment of the movement of fixed assets is based on the coefficients of retirement, receipt and
updating of fixed assets, which to some extent depend on the species, technological and other types of structures of fixed assets of the
enterprise. As a result of the study, it was found that one of the main factors in the development and functioning of agricultural
enterprises in a market economy is the study of the level of influence of the security of fixed assets on the efficiency of managing
agricultural enterprises. The necessity of substantiation of the efficiency of the leasing and credit sources use for the fixed assets
reproduction of the enterprise is determined.
Ключові слова: основні засоби, фінансові ресурси, виручка від реалізації, амортизаційні відрахування, капітальні
інвестиції, прибуток
Ключевые слова: основные средства, финансовые ресурсы, выручка от реализации, амортизационные отчисления,
капитальные инвестиции, прибыль
Keywords: fixed assets, financial resources, proceeds of sale, depreciation allocations, capital investments, profit

ВСТУП
Розвиток аграрного сектора економіки України,
досягнення чіткої тенденції зростання виробництва
аграрної продукції, підвищення продуктивності праці
значною мірою залежать від стану матерiально-технiчної бази аграрних підприємств, від якісного складу, повноти, раціональності співвідношення та ефек-
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тивності використання її основної складової – основних засобів. Тому одним з головних чинників розвитку та функціонування аграрних підприємств в умовах
ринкової економіки, а отже, досягнення максимізації
прибутку, є вивчення рівня впливу забезпеченості основних засобів на ефективність господарювання аграрних підприємств.
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Питанням оцінки ефективності використання основних засобів підприємств АПК присвячені праці
вчених-економістів: В. Андрійчука, В. Гончарова,
Л. Городянської, П. Круш, Г. Куліш, І. Левицької, І. Мазуркевич, Г. Підлісецького, Р. Саблука, Н. Шевченко
та інших вчених. Не зважаючи на значну увагу до
проблем ефективності використання основних засобів
в аграрних підприємствах, спостерігається низка недостатньо опрацьованих завдань. Зокрема, потребують дослідження особливості процесу ефективності
використання основних засобів на підприємствах АПК,
чинники впливу на нього, фінансування відтворення
основних засобів тощо.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань,
ресурси Internet та нормативно-правові акти.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виходячи з ролі основних засобів у створенні матеріальної бази для виробництва і економічного зростання на підприємствах АПК та економіки країни
загалом, необхідно підвищувати ефективність їх використання, приділяти постійну увагу своєчасному оновленню основних засобів. Ефективне досягнення поставлених завдань неможливе без поглибленого підлоду до аналізу використання основних засобів та його
МЕТА РОБОТИ
відтворення.
Метою дослідження є аналіз ефективності викоРозглянемо динаміку ефективності використання
ристання основних засобів підприємства, а також обосновних засобів у ППСП „Калиновий край” у 2014ґрунтування напрямів її підвищення.
2018 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання
у ППСП „Калиновий край”
Показник
Середньорічна вартість основних засобів,
тис. грн.
Вартість валової продукції у співставних
цінах 2010 р., тис. грн.
Площа аграрних угідь, га
Середньооблікова чисельність працівників,
зайнятих у сільськогосподарському
виробництві, осіб
Капіталозабезпеченість, тис. грн..
Капіталоозброєність, тис. грн.
Капіталомісткість, грн
Капіталовіддача, грн

2014 р.

2015 р.

2019 р.

2017 р.

2018 р.

2018 р. у %
до 2014 р.

205,8

175,2

113,2

101,1

2535,9

1132,2

5124,3

4595,8

6929,0

4102,1

5841,0

14,0

962

950

950

937

942

– 2,1

11

7

14

18

21

90,9

21,4
18,7
0,04
24,9

18,4
25,0
0,04
26,2

11,9
8,1
0,02
61,2

10,8
5,6
0,02
40,6

269,2
120,7
0,43
2,3

1157,9
545,4
975,0
– 90,8

Важливе значення у підвищенні економічної ефективності виробництва аграрної продукції відіграють
капіталозабезпеченість виробництва та капіталоозброєність праці. Фактична динаміка цих показників,
яка склалася протягом 2014–2018 рр. у ППСП „Калиновий край”, пов’язана з варіюванням вартості основних засобів та з суттєвими демографічними змінами у
складі працівників, що зайняті у сільськогосподарському виробництві.
За досліджуваний період відбулось збільшення
рівня забезпеченості основними засобами у розрахунку на 100 га аграрних угідь на 15,2 %, що свідчить
про підвищення виробничої потужності підприємства.
Іншим показником, що безпосередньо впливає на
рівень продуктивності є капіталоозброєність праці,
значення якого по досліджуваному підприємству протягом 2014–2018 рр. зменшилось на 1,4 %, що зумовлено певним рівнем забезпечення підприємства трудовими ресурсами та основними засобами.
Узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є капіталовіддача. У 2018 р.
капіталовіддача підвищилась на 1,73 порівняно з аналогічним показником у 2014 р. На зміну цього показника впливають чинники, серед яких головними є:
ступінь зносу основних засобів, родючість ґрунтів,
співвідношення темпів зростання капіталоозброєності

та продуктивності праці, капіталозабезпеченості і виробництва валової продукції тощо [4].
Оцінка руху основних засобів здійснюється на
підставі коефіцієнтів вибуття, надходження та оновлення основних засобів, які певною мірою залежать
від видової, технологічної та інших видів структур
основних засобів (рис. 1).
Виходячи із ролі та значення основних засобів на
підприємствах АПК у створенні матеріально-технічної бази для виробництва необхідно приділяти увагу
своєчасному їх оновленню. Зауважимо, що протягом
2014–2018 рр. найбільше значення коефіцієнта оновлення основних засобів було у 2014 р. і становило
0,55, а найменше у 2017 р. – 0,1 (рис. 1). Тобто, питома вага нових основних засобів становила 55 % у
2014 р. та 16 % у 2017 р.
Протягом досліджуваного періоду коефіцієнт оновлення зменшився на 0,22, або на 40,0 %, що свідчить
про часткове введення нових основних засобів до підприємства з метою підвищення виробництва продукції та покращення її якості. Ці зміни відбулись, насамперед, за рахунок зменшення вартості введених в
експлуатацію основних засобів за аналізований період, а також за рахунок збільшення первісної вартості основних засобів [2].
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів руху основних засобів у ППСП „Калиновий край”
Аналізуючи проілюстровані на рис. 1 дані відносно величини коефіцієнта вибуття, можна зробити
наступні висновки: коефіцієнт вибуття за аналізований період зменшився на 85,7 % (0,12). Якщо враховувати те, що за нормативним значенням коефіцієнт вибуття повинен бути меншим коефіцієнта оновлення, то дане співвідношення виконується протягом
усіх аналізованих років, тому ситуація є прийнятною
на цьому етапі розрахунків.
Протягом 2014-2017 рр. коефіцієнт вибуття основних засобів на підприємстві зменшився. У 2018 р. даний коефіцієнт становив 0,02, що свідчить про незначне зменшення кількості основних засобів, виведених із процесу виробництва.
У ППСП „Калиновий край” Лисянського району
Черкаської області за аналізований період коефіцієнт
оновлення перевищував коефіцієнт вибуття основних
засобів, що показує позитивну динаміку та покращення стану основних засобів на підприємстві.
Аналіз даних рис. 1 свідчить, що у 2014-2018 рр.
частка вартості основних засобів у ППСП „Калиновий край”, що її списано на витрати виробництва у
попередніх періодах, тобто коефіцієнт зносу, знаходиться в нормативному діапазоні (менше 0,5). Згідно
даних рис. 1 видно, що коефіцієнт зносу на підприємстві має негативну тенденцію до збільшення, про
що свідчать проведені розрахунки. Так, у 2018 р. коефіцієнт зносу основних засобів у ППСП „Калиновий
край” Лисянського району Черкаської області становив 0,17, що на 0,59 менше, ніж у 2009 р., що є негативною тенденцією на планові періоди. Зміни цього
показника відбуваються через зменшення балансової
вартості основних засобів.
Основними чинниками, які впливають на рівень
зносу основних засобів, є: збільшення собівартості
одиниці продукції, що виготовляється за допомогою
цих основних засобів, протягом терміну їхньої ефективної експлуатації; зниження ціни одиниці продукції, що виготовляється за допомогою даних основних
засобів, протягом терміну їхньої ефективної експлуатації тощо [5].
Аналіз зміни частини основних засобів, придатної
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для експлуатації в процесі господарської діяльності
(коефіцієнт придатності) свідчить, що за 2014-2018 рр.
спостерігається негативна тенденція до зменшення
коефіцієнта придатності на 0,04, або на 5,2 %.
ВИСНОВКИ
Результати розрахованих показників ППСП „Калиновий край” і свідчать про наявність негативних
тенденцій, що відбуваються в динаміці активів підприємства, а саме: зменшення частки основних засобів, придатних для експлуатації в процесі господарської діяльності, зменшення частини оновлених основних засобів. У ППСП „Калиновий край” створена
певна матеріально-технічна база, але її значний фізичний і моральний знос не дозволяє ефективно використовувати основні засоби.
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У статті досліджено основні питання обліку та контролю документування руху готової продукції та формування фінансових результатів від її реалізації на підприємствах. Розглянуто основні завдання контролю за документуванням обліку
готової продукції на підприємствах в системі організації та нормативно-правові акти, відповідно до яких проводиться документальна перевірка руху готової продукції на підприємстві. Висвітлено основні етапи руху документообороту у статистичному графіку документообігу.

* * *
В статье исследованы основные вопросы учета и контроля документирования движения готовой продукции и формирования финансовых результатов от реализации на предприятиях. Рассмотрены основные задачи контроля за документированием учета готовой продукции на предприятиях в системе организации и нормативно-правовые акты, согласно
которым проводится документальная проверка движения готовой продукции на предприятии. Освещены основные этапы
движения документооборота в статистическом графике документооборота.

* * *
Introduction. Production of finished products and their sale completes the operational cycle in the activity of the enterprise. The
enterprise must produce those products that are in demand in the market. The main role in ensuring the competitiveness of the
enterprise is played by the system of control over the sale of products and the correct documentation of accounting of the movement
of finished products, since these factors affect the financial result, which is a summarizing indicator of the organization. However, a
number of conceptual, methodological and organizational aspects of documentation and workflow in the accounting system continue
to be debatable and need further investigation.
The purpose of this article is to improve the control of the documentation of the movement of finished products and the formation
of financial results from its implementation at enterprises.
Result. The article analyses question to improve the accounting and control of documenting the movement of finished products
and the formation of financial results from its sale at enterprises. The basic tasks of control over the documentation of finished goods
accounting at the enterprises in the organization system and the normative legal acts, according to which the documentary
verification of the movement of finished products at the enterprise are considered. The main stages of document flow in the statistical
workflow schedule are highlighted.
Conclusion. Therefore, summarizing all of the above, we can conclude that it is still necessary to disclose the finished product
information in the financial statements of the enterprises in more detail, where it will allow users of the financial statements to
analyze data on production process efficiency, business activity of the enterprise, profitability of production and sales, as well as
accept well-balanced management decisions.
Ключові слова: готова продукція, документування руху готової продукції, система контролю за реалізацією
продукції, облік руху готової продукції
Ключевые слова: готовая продукция, документирование движения готовой продукции, система контроля за
реализацией продукции, учет движения готовой продукции
Keywords: finished goods, documentation of the movement of finished goods, system of control over the sale of products,
accounting of the movement of finished products

ВСТУП
Виробництво готової продукції та її реалізація завершує операційний цикл у діяльності підприємства.

Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за реалізацією продукції та
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правильність документального оформлення обліку руху
готової продукції, оскільки ці чинники впливають на
фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи організації. За таких умов завданням
обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації
продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень. Це
актуалізує питання розгляду сутності та змісту категорії «готова продукція», а також контролю документального оформлення руху готової продукції, що сприяє
подальшому визначенню основних напрямів розвитку
конкурентоспроможності національних виробників.
Загальні питання обліку та контролю готової продукції висвітлювались у працях відомих вітчизняних
учених-економістів. Значну увагу їм приділяли Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний, В.І. Єфіменко, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко, П.С. Смоленюк. Вагомий внесок у
розвиток методологічних питань обліку та контролю
готової продукції зробили зарубіжні вчені: М.Г. Бейгельзімер, П.С. Безруких, В.В. Виноградов, І.Л. Грунфест, А.Ш. Маргуліс, О.К. Марченко, В.Б. Кондраков,
Л.В. Ліберман, В.С. Левін, Н.Я. Розенберг, І.Е. Тішков, В.І. Цуркану, А.Д. Шеремет, А.П. Чечета. Проте
питання обліку та контролю готової продукції на підприємствах залишаються актуальними та потребують
нагального вирішення досьогодні.
В останніх дослідженнях та публікаціях, присвячених проблемам документального забезпечення руху
готової продукції, було недостатньо приділено увагу
важливому значенню документообігу під час прийняття рішень та безпосередньо реалізації продукції. Тому
враховуючи вказані особливості, виникає необхідність у
аналізі контролю документообігу в інформаційному
забезпеченні прийняття управлінських рішень. Дослідженню проблематики документації та документообігу в системі бухгалтерського обліку присвячені наукові праці провідних вітчизняних вчених, серед них:
М. Бондар, З. Гуцайлюк, М. Дем’яненко, В. Жук,
Я. Крупка, Ю. Кузьмінський, С. Легенчук, М. Огійчук, В. Палій, М. Палюх, В. Пархоменко, М. Пушкар,
Я. Соколов, В. Сопко, Л. Сук, П. Хомин, В. Швець та
інші. Однак, ряд концептуальних і методико-організаційних аспектів документації та документообігу в системі бухгалтерського обліку продовжують залишатися дискусійними й потребують подальшого дослідження. Зокрема, недостатньо з’ясованими є: змістовне наповнення визначень, склад класифікаційних ознак,
які є необхідними для поглиблення аналітичних можливостей обліку та посилення його контрольних функцій; невпорядкованість спектру чинників та передумов, що впливають на систему документообігу та ділової комунікації підприємства та визначають тенденції їх розвитку.
Тому поряд з невирішеністю теоретичних питань
потрібно звернути увагу на недоліки практики, які передбачають: структуризацію документації; впорядкування руху первинних документів; раціоналізація документообігу на складі, де зберігається готова продукція, а також на виробництві, де виробляється; нестабільність нормативно-правової бази, яка постійно
змінюється, за рахунок чого відповідальні особи не
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встигають переналаштовуватися і вести документооборот згідно стандартам. Відповідно до переходу на
електронний документооборот значно зменшується
значимість паперового, внаслідок чого більшість підприємств не можуть успішно пройти фіскальну перевірку та надання малої значимості контролю над документуванням руху готової продукції на підприємстві, а також під час її реалізації.
МЕТОЮ СТАТТІ є вдосконалення обліку та контролю документування руху готової продукції та формування фінансових результатів від її реалізації на
підприємствах.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань,
ресурси Internet. Під час проведення дослідження використано діалектичний метод пізнання економічних
явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку. Також у роботі було використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз,
синтез, індукцію, дедукцію, порівняння.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасні економісти «готову продукцію» тлумачать,
як продукцію, яка повністю завершена обробкою на
конкретному підприємстві, пройшла усі стадії технічного випробовування, приймання, укомплектування відповідно до умов договорів із замовниками та відповідає стандартам або затвердженим технічним умовам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад чи передана замовнику.
Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 «Запаси» [8] готова
продукція належить до запасів. З метою бухгалтерського обліку запаси включають готову продукцію,
що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативноправовим актом. Порівняння цього визначення із тлумачення такого виду продукції у міжнародній обліковій практиці свідчить про практичне його спів падіння. Водночас уточнюється, що вироби, які не пройшли всіх стадій технологічної обробки, випробувань
і технологічного приймання, вважаються не закінченими і входять до складу незавершеного виробництва
підприємства. Підприємства виробляють продукцію у
відповідності із заключними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості
і якості.
Тому ми вважаємо, що керівник підприємства, насамперед, повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її
асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби
ринку.
Як відомо, основними завданнями контролю за документуванням обліку готової продукції на підприємствах у системі організації є: систематичний контроль
за документами пов`язаними з випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та послуг; вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг); контроль за виконанням плану договорів поставок за обсягом та асор-
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тиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями; вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх облік.
Так, під час надходження виготовленої продукції
із підрозділів основного і допоміжного виробництв на
склад підприємства оформляється «Прибутковий ордер» (типова форма № М-4). Вказаний документ складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом представника цеху, що здає на склад продукцію, залишиться у комірника, а другий із підписом комірника – у представника цеху. За допомогою цього
досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних
як по складу, так і по виробничому підрозділу. Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з
метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів «Товарно-транспортна накладна» (типова форма М-6) або «Прибутковий ордер» (типова
форма № М-4).
Для оплати реалізованих підприємством готової
продукції або товарів на адресу покупця виставляється «Рахунок-фактура» (інвойс) (форма № 868) [1].
Відвантаження із складу підприємства – продавця
реалізованої продукції або товарів здійснюється на
підставі документа «Товарно-транспортна накладна»;
передачу продукції і товарів із складу до торгівельного приміщення (для роздрібної торгівлі) здійснюється шляхом використання документа «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів».
В оформленні видаткових документів на вивіз із
складу підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов'язково переконатися у тому, чи є отримувач дійсно представником підприємства-покупця. З
цією метою здійснюється перевірка виданої йому довіреності на отримання цінностей із зазначенням у
ній: строку її дії; адреси підприємства – покупця; кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні
дані, а також ідентичність підпису особи, завіреного
підписами керівником, головного бухгалтера і печаткою підприємства-покупця [2].
Що стосується надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів, то воно знаходить своє відображення у «Картках складського обліку матеріалів».
За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі на протязі місяця, до
бухгалтерії підприємства подається «Звіт про рух матеріальних цінностей», за даними якого бухгалтером
вносяться відповідні зміни до «Оборотної відомості
по товарно-матеріальних рахунках».
Узагальнена інформація за операціями, пов'язаними
з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів
виробничих підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення
при журнально-ордерній формі обліку у журналахордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання спрощеної форми бухгалтерського обліку – у відомостях
В-2, В-3, В-6, В-7 [3].
Випуск продукції з виробництва та передача її на
склад оформляється накладними-відомостями, приймально-здавальними документами, актами-приймання в
яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони випуска-
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ються в двох примірниках, один з яких призначений
для здавальника, а інший залишається на складі.
Для обліку випуску готових виробів з виробництва
бухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, в натуральному і вартісному вимірниках. Дані цієї відомості використовуються для контролю за виконанням завдання з обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.
Накопичувальні відомості випуску господарської
продукції (в натуральному і вартісному вираженні) і
накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця.
У вигляді довідників формалізуються і способи
визначення суми рахунку за продукцією відвантажену на внутрішній ринок та на експорт. У довідниках
зазначається найменування виробу, коли видів товарної продукції вироби та змінні параметру (ціна, собівартість, ставки податків тощо). Усі ці дані записуються на магнітний носій інформації та використовуються для оперативного управління записом продукції і для складанні відповідної внутрішньої звітності.
За необхідності в документи можна вносити виправлення, використовуючи три види застережень: «виправленому вірити», «вписаному вірити» і «закреслене
не читати».
Хотіли б наголосити на тому, що виправлення повинні бути погоджені з учасниками господарських операцій, що підтверджується підписами тих же осіб, що
завізували документ, з вказівкою дати внесення виправлень.
У касових і банківських документах виправлення
не допускаються. Є документи, які необхідно реєструвати в спеціальному журналі з присвоєнням їм реєстраційних номерів. Перелік таких документів визначений інструкціями міністерств і відомств України,
законодавством України.
На нашу думку, для контролю за виконанням документів у підприємстві може бути створена картотека за термінами, виконавцями та специфікою документів. Виконані документи можна формувати у справи.
Це значно полегшить рух документообороту на підприємстві.
Рух документів (надходження від сторонніх організацій і осіб, обробка, прийняття до обліку, здача в
архів) регламентується графіком документообігу. Він
може бути оформлений у двох варіантах – у вигляді
схеми або переліку робіт зі створення, перевірки й обробки документів, виконуваних структурними підрозділами організацій із зазначенням відповідальних виконавців і термінів.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-ХIV (зі змінами і доповненнями) первинні облікові документи повинні бути складені за формами,
що містяться в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, не передбачені в таких альбомах, повинні містити наступні обов'язкові реквізити: найменування документа; дата
складання документа; найменування організації, від
імені якої складений документ; зміст господарської
операції; вимірники господарської операції в нату-
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ральному і грошовому вираженні; найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті
підписи зазначених осіб.
Регістри бухгалтерського обліку, що використовуються для систематизації та нагромадження інформації, яка міститься в прийнятих до обліку первинних
документах, для відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та звітності. Зміст таких регістрів
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-ХІV (зі змінами і доповненнями) є комерційною таємницею організації [9].
Відповідальність за протиправні дії з документами
та інформацією передбачена Кримінальним кодексом
України: «Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне
використання таких відомостей, якщо це спричинило
істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, 
караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням
волі на строк до трьох років». Вмисне розголошення
комерційної таємниці без згоди її власника особою,
якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або
службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної
шкоди суб'єкту господарської діяльності,  карається
штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі
на той самий строк (ст. 232 КК України).
Типові форми фінансово-облікових документів створюються і затверджуються Міністерством фінансів
України, Національним банком країни, Комітетом зі
статистики України, Державною архівною службою
країни [7]. Міністерства і відомства України створюють і затверджують типові форми внутрішньовідомчого користування.
Виправлення повинні бути погоджені з учасниками господарських операцій, що підтверджується підписами тих же осіб, що завізували документ, з вказівкою дати внесення виправлень.
Посадові особи, які ведуть діловодство, складають
номенклатуру справ за структурними підрозділами
(юридичний відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія,
дирекція, відділ головного механіка, головного інженера та ін.), за сферами діяльності (торгово-закупівельна діяльність, підсобне сільське господарство, виробництво, реалізація продукції, матеріально-технічне постачання та ін.).
Заключним етапом руху документів є їх здача в
архів. Відповідно до Положення про Національний
архівний фонд України, архів підрозділяється на дві
частини: державну і недержавну. В останній зберігаються архіви й архівні фонди недержавних об'єднань
(корпорацій, асоціацій, акціонерних товариств), громадських організацій, фізичних осіб.
Власники недержавної частини Національного
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Архівного фонду України в обов'язковому порядку
надають зведення про власні архіви і документи органам Державної архівної служби за їх запитами з метою державного обліку таких документів. За неусунення виявлених порушень у запропонований термін
на підприємство накладаються повторні штрафні санкції.
Первинні документи, облікові регістри, фінансові
звіти до передачі їх в архів підприємства зберігаються в
бухгалтерії в спеціальних приміщеннях або шафах,
що закриваються, і знаходяться на відповідальному
збереженні посадових осіб, уповноважених на це головним бухгалтером, а також наказом по підприємству. Бланки суворої звітності зберігаються в сейфах,
металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що
забезпечують їх збереження на підприємстві.
Відповідно до правил архівної справи документи
минулого року зберігаються в бухгалтерії протягом
поточного року, після закінчення якого їх передають
в архів підприємства. Відповідальність за організацію
збереження облікових документів покладається на
керівника підприємства.
Вилучення облікових документів на підприємстві
проводиться органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури, судами, органами лише податкової
адміністрації на підставі постанов цих органів відповідно до діючого законодавства України. Вилучення
оформляється протоколом, копію якого вручають
відповідній посадовій особі підприємства.
Головний бухгалтер або інша посадова особа має
право з дозволу та у присутності представників відповідних органів, що проводять вилучення документів,
зняти з документів копії з вказівкою підстави та дати
вилучення, а також провести їх завірення підписом та
печаткою представників цих органів.
У разі зникнення або знищення, втрати первинних
документів керівник підприємства призначає своїм
наказом комісію для розслідування та виявлення причин такої ситуації. У необхідних випадках для участі
у роботі комісії запрошують представників слідчих
органів, органів охорони і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії оформлюють актом,
що затверджується керівником підприємства.
Для встановлення термінів збереження документів, відбору їх для передачі на подальше збереження
або знищення на підприємстві може бути створена
постійно діюча експертна комісія, до складу якої наказом керівника підприємства призначаються кваліфіковані фахівці структурних підрозділів під головуванням одного з представників керівництва підприємства.
Під час затвердження облікової політики встановлюють правила документообігу на підприємстві, до
яких зазвичай додають графік документообігу. Таким
графіком на підприємстві встановлюється раціональний документообіг, тобто визначається оптимальне
число підрозділів і виконавців, через які буде проходити кожен первинний документ, та визначається
максимальний термін його перебування в тому чи іншому підрозділі.
Розрізняють статичні і динамічні графіки документообороту. Кожний з цих видів використовується
для певних цілей.
Статичні графіки документообігу являють собою
порядок обороту кожного виду документа на підпри-
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ємстві, починаючи від його отримання або створення,
реєстрації, затвердження, передачі, поточного чи постійного збереження та закінчуючи знищенням або передачею в архів. На різних підприємствах такі графіки відрізняються один від одного лише складом документів, які відображають специфіку діяльності підприємства. Однак статичні графіки документообороту
дозволяють визначити загальну сукупність документів, які використовуються на підприємстві. Статичні
графіки документообігу можуть складатися окремо за
кожним розділом та ділянці бухгалтерського обліку.
Динамічні графіки документообігу є організаційною структурою конкретного підприємства з накладеною на неї схемою обміну документами. Складання
динамічних графіків документообігу вимагає детального вивчення руху документів від виконавця до виконавця та фіксації цього руху. Динамічний графік
документообігу відрізняється від статичного тим, що
документи, сформовані фахівцем одного підрозділу і
не використовуються фахівцями іншого підрозділу, в
ньому не вказуються. Наприклад, інвентарна картка
обліку основних засобів типової уніфікованої форми
ОЗ-6 буде присутня у статичному графіку документо-

обігу, але вона не буде зазначена у динамічному.
Тому у статичному графіку документообігу доцільно виділити наступні етапи руху кожного документу: створення документу (операція, яка реєструється документом, відповідальні виконавці, підписи
посадових осіб і кількість примірників); надходження
документу від сторонньої організації (терміни, відповідальні виконавці); затвердження документу (особа,
що затверджує документ); реєстрація документу (терміни, відповідальні особи); передача документу сторонній організації (терміни, відповідальні особи); поточне збереження документу в організації (місцезнаходження, терміни, відповідальні особи); збереження
документу в архіві організації (терміни, відповідальні
особи); передача документу в архів (терміни, відповідальні особи); знищення документа (терміни, відповідальні особи).
Контроль за дотриманням виконавцями графіку
документообігу в межах підприємства покладається
на головного бухгалтера.
Також важливим моментом у контексті даної теми
є правильне відображення інформації стосовно готової продукції у фінансовій звітності (табл. 1).
Таблиця 1
Відображення інформації про готову продукцію у фінансовій звітності підприємства

Шифр і назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядка в балансі
(ф. № 1)

20 «Виробничі запаси»

Журнал 5 (5А)

1100,1101

21 «Поточні біологічні активи»
22 «Малоцінні та
швидкозношувані предмети»
23 «Виробництво»
24 «Брак у виробництві»
25 «Напівфабрикати»
26 «Готова продукція»
27 «Продукція
сільськогосподарського
виробництва»
28 «Товари»

Журнал-ордер №9 с.-г.

1100

Номер рядка в Примітках
до річної фінансової
звітності (ф. № 5)
800, 810, 820,830, 840,
850,860
870

1100,1101

880

1100,1102
1100,1102
1103

890
900

Журнал-ордер №10.1 с.-г.

1103

-

Журнал 5 (5А)

1104

910

Журнал 5 (5А)

Таким чином, хотілося б відзначити, що необхідно
більш детально розкривати інформацію про готову
продукцію у фінансовій звітності підприємств, а особливо у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» і
№ 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Це дозволить користувачам фінансової
звітності аналізувати дані про ефективність виробничого процесу, ділову активність підприємства, рентабельність виробництва та продажів, а також приймати виважені управлінські рішення.
ВИСНОВКИ
Підсумувавши вище сказане можна відмітити, що
основними завданнями контролю над обліком та документуванням готової продукції на підприємстві є:
систематичний контроль за випуском готової продукції, станом збереження на місцях її виробництва, обсягом виконаних робіт; вчасне і правильне документування, оформлення відвантаженої і відпущеної продукції; контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організації розрахунку з покупцями. Під час

розгляду нормативно-правової бази обліку та реалізації готової продукції було з’ясовано, що нормативною базою, яка регламентує облік та контроль готової
продукції та її реалізації і якою керується підприємство у своїй господарській діяльності, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси», Податковий кодекс України [7], а
також Інструкції та положення [4]. Згідно з П(С)БО-9,
запаси до яких відноситься готова продукція, та які є
оборотними активами мають задовольняти наступні
вимоги: повинні оприбутковуватись в результаті фактично здійснюваних подій; не повинні бути обмежені
у використанні; повинні бути надані для реалізації
або використанні в період операційного циклу.
Отже, кожен з етапів руху готової продукції характеризується складанням первинних документів,
які забезпечують контроль та достовірність обліку.
Для підвищення ефективності документування потрібно, щоб відповідальна особа приділяла увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції,
розширенню її асортименту і покращенню якості,
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вивчаючи потреби ринку, а також посилюючи контроль за працівниками, які забезпечують своєчасне
оформлення первинних документів. Також, для посиленого контролю доцільно було б вивчати інформаційні потреби управлінських підрозділів, формувати
оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх
для оптимізації програми виробництва і реалізації готової продукції.
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У статті розкрито суть публічно-приватного партнерства як економічної категорії, а також окреслено специфіку
його йменування у вітчизняній та зарубіжній літературі. Проведено історичний огляд функціонування публічно-приватного
партнерства у сфері вищої освіти виходячи з удосконалення нормативно-правового забезпечення галузі. Розкрито особливості втілення у життя проєктів публічно-приватного партнерства державними закладами вищої освіти. Охарактеризовано форми публічно-приватного партнерства та його перспективи у вищій освіті України.

* * *
В статье раскрыта суть государственно-частного партнерства как экономической категории, а также обозначены
специфика его именования в отечественной и зарубежной литературе. Проведен исторический обзор функционирования
государственно-частного партнерства в сфере высшего образования исходя из усовершенствования нормативно-правового обеспечения отрасли. Раскрыты особенности воплощения в жизнь проектов государственно-частного партнерства
государственными вузами. Охарактеризованы формы государственно-частного партнерства и его перспективы в высшем
образовании Украины.

* * *
Introduction. The global financial crisis of the previous decade, the downturn of the economies of the leading developed
countries of the world, the terrorist and military threat in different parts of our planet against the background of serious
environmental problems and the depletion of natural resources make the need for comprehensive reforms in many countries of the
world. Participation in social projects, stimulation and support of innovations, charity and charitable activity allows to protect
vulnerable sections of the population and to promote welfare of the people as a whole. A state-business partnership is a simple and
effective way to solve current problems.
The purpose of the study is to outline the features of public-private partnerships in higher education. In order to achieve this
goal, it is necessary to use methods of studying economic phenomena and processes, in particular: comparison, historical and
logical methods, systematic approach.
Results. Public-private partnership is defined as an agreement made by the government with a private service provider to obtain
a service of a certain quality and quantity at a fixed price for a certain period of time.
Public-private partnerships may also involve the creation of a joint venture, that is, a consortium, to carry out large-scale
projects. The Law of Ukraine “On Higher Education”, passed in 2014, opens up such an opportunity for higher education
institutions. Thus, in Article 27 of the enacted normative legal act, the right of a higher education institution to declare the right of a
higher educational institution to be the founder (co-founder) of other legal entities that conduct their activity in accordance with the
directions of the educational-scientific-production, innovative activity of a higher educational institution and / or ensure the
fulfillment of its statutory tasks. Higher education institutions may also form educational, scientific and research facilities, scientific
parks and be part of a consortium. All participants of the complex, the consortium maintain the status of legal entity and financial
independence.
Conclusion. Summarizing the above, we can conclude that public-private partnership between the state and the private sector is
a promising way of implementing large-scale projects in the field of higher education, solving current problems and a way to achieve
economic development and intellectual potential of our country. Current problems do not seem to be beyond their control. In the
process of implementing new PPP projects, ways will be found to solve existing problems, because cognition is seen as development,
and in development - cognition of new, unknown and perspective.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, вища освіта
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, высшее образование
Keywords: public-private partnership, higher education

ВСТУП
Світова фінансова криза попереднього десятиліття,
спад економіки провідних розвинених держав світу,
терористична та військова загроза у різних куточках
нашої планети на фоні серйозних екологічних проблем та вичерпування природних ресурсів зумовлю-

ють необхідність проведення комплексних реформ у
багатьох країнах світу. Патерналістські відносини населення та держави у посткомуністичних державах
покладають відповідальність за розвиток економіки
та турботу про громадян на уряд та місцеві органи
влади. Проте у ринковій економіці вже відбулося формування соціально-орієнтованого бізнесу, який, окрім
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сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету
держави, ще й вносить свій непрямий вклад у її розвиток. Участь у соціальних проектах, стимулювання
та підтримка інновацій, благодійницька та доброчинна
діяльність дозволяє захистити вразливі верстви населення та сприяти підвищенню добробуту народу загалом. Партнерство держави та бізнесу є простим та
дієвим способом розв’язати поточні проблеми.
Дослідженнями публічно-приватного партнерства
займалися, зокрема, Л. Руденко-Садарєва [1], А. Мельник [2], Н. Пйонтко [3], В. Дергачова [4], В. Коваль
[5], Н. Михальчишин [6] та інші, однак реалії сьогодення ставлять нові виклики і завдання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є окреслення особливостей
публічно-приватного партнерства у сфері вищої освіти.
Для досягнення поставленої мети необхідним є використання методів дослідження економічних явищ та
процесів, зокрема: порівняння, історичного та логічного методів, системного підходу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з Європейським звітом про публічно-приватне партнерство, виданим у 2009 р. компанією DLA
Piper, спектр форм співпраці у цій сфері є доволі різноманітним: у деяких країнах поняття публічно-приватного партнерства співвідноситься виключно з концесією, коли послуги, що надаються, оплачують споживачі (фінансування інфраструктури на концесійних
засадах є загальноприйнятою практикою у Великій
Британії, Франції, Італії та Іспанії).
В інших публічно-приватне партнерство передбачає будь-яку форму аутсорсингу та спільних підприємств, створених державним та приватним секторами.
Публічно-приватне партнерство визначають також
як угоду, укладену урядом з приватним оператором –
надавачем послуг для отримання послуги визначеної
якості та кількості за встановленої ціни на певний період часу [7].
Поняття «Public Private Partnership» у вітчизняній
літературі часто перекладається як «державно-приватне партнерство», «приватно-державне партнерство»,
«публічно-приватне партнерство». Найбільш близьким
до відображення змісту концепції уявляється поняття
«публічно-приватне партнерство», до того ж воно найбільш точно відтворює й сутність відносин, оскільки
в якості публічного партнера в закордонній практиці
часто виступають не лише органи державної влади,
але й органи місцевого самоврядування, потужні громадські організації та благодійні фонди. Проте у працях українських науковців найчастіше використовується поняття «державно-приватне партнерство» як
таке, що більш однозначно сприймається нашою громадськістю.
Крім того, у країнах із перехідною економікою, де
недостатньо розвинуті інститути громадянського суспільства, пропозиції про партнерство, як правило, надходять від органів державної влади чи місцевого самоврядування. За таких умов термін «державно-приватне партнерство» більш правильно відображає провідну роль держави [8]. Виходячи з цього, вище наведені терміни у нашому дослідження вважаємо тотожними.

16

11’2019
На момент прийняття у 2010 р. Закону України
«Про державно-приватне партнерство» [9, с. 9] освітня
галузь загалом та вища освіта зокрема, не були відображені в даному нормативно-правовому акті як сфери
застосування державного-приватного партнерства.
Проте з прийняттям Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного
партнерства та стимулювання інвестицій в Україні»
[10] 24.11.2015 р. №817-VIII до ст. 4 Закону України
«Про державно-приватне партнерство» було додано
освітні послуги. Вважаємо цей факт позитивним фактором розвитку публічно-приватного партнерство у
сфері вищої освіти, проте, на жаль, не вичерпним.
Вищий заклад освіти згідно Закону України «Про
вищу освіту» є окремим видом установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє
згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої
діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього
процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей [11]. Виходячи з того, що вищий
навчальний заклад може займатися також науковою,
інноваційною та іншими видами діяльності окрім безпосереднього надання освітніх послуг, вважаємо внесені зміни неповними. Для усунення правових колізій
та активного сприяння розвитку наукової діяльності у
вищій школі вважаємо доцільним доповнити ст. 4 Закону України «Про державно-приватне партнерство»
також сферою наукових досліджень.
Із прийняттям нового Закону України «Про вищу
освіту» у липні 2014 р. законодавець стимулює розвиток державно-приватного партнерства у цій сфері декларуючи сприяння здійсненню державно-приватного
партнерства як одного із принципів державної політики у сфері вищої освіти (ст. 3).
Дослідники питань публічно-приватного партнерства у галузі освіти суть цієї категорії відображають
як взаємодію державних освітніх установ і структур
бізнесу або недержавних освітніх установ і держави
на контрактній або інституційній основі з метою розподілу ризиків, прибутків та ресурсів між сторонами
[12].
Р.В. Хусаінов у своєму дослідження цього об’єкта
акцентує увагу на необхідності створення закладами
системи вищої освіти потужних навчально-виробничих комплексів, що здатні запропонувати ринку новітні розробки. З цією метою автор вважає за необхідне провести реформування кількості вищих навчальних закладів країни, в сторону їх зменшення шляхом
об’єднання за принципом спеціалізації [13].
Публічно-приватне партнерство, загалом, може набувати різних форм. Серед них основні [14, с. 192]:
контракти, що укладаються публічним партнером з
приватним партнером на виконання певних робіт, забезпечення надання послуг чи постачання продукції;
концесії; утворення спільних підприємств; надання
публічним і приватним партнерам гарантій стосовно
повернення ними кредитів, отриманих для реалізації
пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів; фінансування здійснення заходів (програм) з реалізації
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національних та інноваційно- інвестиційних проектів;
угоди для реалізації пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів; угоди для трастового управління
окремими виробництвами; угоди для розподілу продукції; угоди для розвитку окремих територій, паливноенергетичних комплексів; угоди про досягнення спільних цілей для вирішення актуальних соціально-економічних завдань тощо.
Публічно-приватне партнерство може також передбачати створення спільного підприємства, тобто
консорціуму, для виконання масштабних проектів.
Закон України «Про вищу освіту», прийнятий у 2014 р.
відкриває для державних вишів таку можливість. Так,
у ст. 27 загаданого нормативно-правового акту декларовано право вищого навчального закладу бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб,
які провадять свою діяльність відповідно до напрямів
навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності
вищого навчального закладу та/або забезпечують виконання його статутних завдань.
Також заклади вищої освіти можуть утворювати
навчальні, навчально-наукові та навчально-наукововиробничі комплекси, наукові парки та входити до
складу консорціуму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову
самостійність [15, с. 69].
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок про те, що публічно приватне партнерство держави і приватника є перспективним способом реалізації масштабних проектів у сфері вищої освіти, вирішення поточних проблем та способом досягнення
розвитку економіки та інтелектуального потенціалу
нашої країни. Поточні проблеми не видаються такими,
що не можуть знайти вирішення. У процесі впровадження нових проектів публічно-приватного партнерства будуть знайдені і способи вирішення існуючих
проблем, адже у пізнанні вбачається розвиток, а у
розвитку – пізнання нового, невідомого та перспективного.
Перспективи подальших досліджень за тематикою
вбачаємо у розгляді моделей концесійних угод у публічно-приватному партнерстві.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ
РІВНОВАГУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
MODELING THE EXTERNAL FACTORS INFLUENCE ON FINANCIAL
BALANCE OF CHEMICAL ENTERPRISES OF UKRAINE
к.е.н., доцент, Полтавський
університет економіки і
торгівлі
HUDZ Tetiana Pavlivna – PhD in Economics, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade
У статті запропоновано індекс стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості. На основі математичного гностичного аналізу створено економіко-математична модель для прогнозування індексу стійкості фінансової
рівноваги підприємств хімічної промисловості з урахуванням впливу монетарних, виробничих та ринкових факторів.
Зроблено прогноз зміни стану збалансованості корпоративних фінансів у хімічній галузі під впливом зовнішніх факторів.
Отримані результати доповнюють наукові засади формування сталого розвитку в Україні та можуть бути застосовані у
розробці корпоративних та фінансових стратегій підприємствами хімічної промисловості.

* * *
В статье предложен индекс устойчивости финансового равновесия предприятий химической промышленности. На
основе математического гностического анализа создана экономико-математическая модель для прогнозирования индекса
устойчивости финансового равновесия предприятий химической промышленности с учетом влияния монетарных, производственных и рыночных факторов. Сделан прогноз изменения состояния сбалансированности корпоративных финансов в
химической отрасли под влиянием внешних факторов. Полученные результаты дополняют научные основы формирования
устойчивого развития в Украине и могут быть применены при разработке корпоративных и финансовых стратегий
предприятиями химической промышленности.

* * *
Introduction. The relevance of this study is due to the search for tools to ensure the sustainable development of Ukrainian
economy real sector. A possible way of forming stable institutional prerequisites for building an strong economy with the prospect of
its conversion to social equilibrium state is balancing finance of industrial enterprises. Chemical industry is one of the priority areas
of Ukraine’s economy.
The purpose of the article is a modeling of chemical industry enterprises financial equilibrium taking into account external
factors’ influence. The main research methods are dialectics, deduction and induction, mathematical gnostic analysis, trend analysis.
Results. The financial equilibrium stability index of chemical industry enterprises is proposed in this article. It characterizes the
stability of chemical industry enterprises financial equilibrium to external factors’ influence. They are inflation, devaluation,
innovation, chemical production, its export-import balance, credit rate and bank system capitalization. Based on the use of
mathematical gnostic analysis, an economic and mathematical model was created to predict the stability index of chemical industry
enterprises financial equilibrium taking into account the influence of monetary, production and market factors. Forecast of
balancing of corporate finance in the chemical industry under external factors’ influence is made. The state of stable negative
financial equilibrium of Ukrainian chemical industry is revealed.
Conclusion. Suggestions for overcoming financial imbalances at chemical industry enterprises are formed. There are: enterprise
debt inventory, revision of gas price, production innovations. The findings complement the scientific foundations of sustainable
development in Ukraine and can be applied by the financial management of chemical industry enterprises for their stabilization.
Ключові слова: фінансова рівновага, індекс стійкості, економіко-математична модель, хімічна промисловість,
підприємства
Ключевые слова: финансовое равновесие, индекс устойчивости, экономико-математическая модель, химическая
промышленность, предприятия
Keywords: financial equilibrium, stability index, economic-mathematical model, chemical industry, enterprises

ВСТУП
Структурні зрушення у світовій економічній та фінансовій архітектурі, фінансова нестабільність національних ринків, що поширюється у регіональному і
світовому масштабі та має як циклічний, так і епізодичний характер, призводять до порушення фінан-

сової рівноваги підприємств. Проблеми забезпечення
фінансової рівноваги у реальному секторі економіки
країни займають особливе місце у наукових дискусіях, а пошук відповідей на питання забезпечення належного рівня фінансової стійкості та фінансової стабільності вітчизняних виробників є пріоритетним зав-
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данням не тільки для науковців, а й для керівників
підприємств та економічної політики держави.
Проблематика дослідження процесу управління
фінансовою рівновагою підприємства знайшла своє
відображення у працях знаних науковців: М.С. Абрютіної [1], Е. Альтмана [2], В.Г. Бєлоліпецького [3],
І.О. Бланка [4], Є. Брігхема [5], О.В. Грачова [6],
П. Друкера [7], Б. Коласса [8], К. Косісової [9], Л.А. Костирко [10], Т.Є. Унковської [11] та інших.
Стабільний економічний розвиток в Україні можливий лише за умови забезпечення фінансової рівноваги підприємств, насамперед, у сфері промисловості
[12]. У зв’язку з цим, важливими завданнями, що постають сьогодні перед суб’єктами господарської діяльності є визначення та оцінка причинно-наслідкових
зв’язків формування фінансової рівноваги з метою
ідентифікації основних шоків екзогенного та ендогенного характеру та нівелювання їх негативного впливу
на неї, побудови процесу досягнення вищих рівнів
рівноважного фінансового стану підприємства, тобто
організації дієвого управління фінансовою рівновагою як невід’ємної складової системи фінансового
менеджменту. Важливість дослідження вказаних проблем та недостатній рівень їх теоретико-методологічного обґрунтування визначили тему статті, її актуальність, теоретичну та практичну значущість.
МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є створення економіко-математичної моделі для прогнозування стану фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості.

одиниць

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення поставленої у роботі мети застосовані такі методи дослідження: діалектичний підхід
до вивчення фінансової рівноваги як економічного
явища, метод індукції – для формування складу індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості України, таксономічний аналіз
0,8

– для розрахунку вказаного індексу, математичний
гностичний аналіз для побудови економіко-математичної моделі прогнозування індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості,
статистичні методи – для характеристики параметрів
моделі, трендовий аналіз – для визначення очікуваного вектора розвитку фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вихідна база даних для прогнозування індексів
стійкості та стабільності фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості України сформована на
основі фінансової звітності одинадцяти виробників
цієї галузі: ПАТ «Дніпроазот», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «Запорізький абразивний
комбінат», ПрАТ «Днiпровський коксохiмiчний завод», ПрАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Ясинівський
коксохімічний завод», ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів», ПАТ «Азот», ПАТ «Нафтохімік
Прикарпаття», ПАТ «Нафтопереробний комплекс –
Галичина», ПАТ «Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя «Укртатнафта» [13]. Не
зважаючи на порівняно не чисельну вибірку підприємств для дослідження, вона є репрезентативною.
Частка виробленої і реалізованої продукції обраною
групою підприємств у загальному обсязі продукції
хімічної промисловості України у 2018р. становить
до 40 %.
Використовуючи математичний гностичний аналіз,
побудуємо економіко-математичну модель взаємозв’язку зовнішніх факторів та стійкості фінансової
рівноваги підприємств хімічної промисловості [14].
Спочатку оберемо найкращий за статистичними параметрами варіант моделювання. Стандартна похибка
кожного варіанту моделювання стійкої форми фінансової рівноваги вітчизняних виробників хімічної галузі наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Статистична характеристика варіантів моделювання індексу стійкості фінансової рівноваги
підприємств хімічної промисловості України [розраховано автором на основі даних [13, 15, 16]]
Найбільш статистично обґрунтованим є восьмий
варіант (R8), оскільки він має найменшу похибку
прогнозу (0,007), яка істотно менша за змінюваність
самого результативного показника (0,172). Даний варіант дозволяє робити короткостроковий прогноз індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості. І це об’єктивно, адже швидкоплинність макроекономічних умов господарювання
особливо позначається на діяльності підприємств хімічної галузі промисловості через її широкі зв’язки з
виробниками інших видів економічної діяльності.
Істотна зовнішня залежність пояснює легкість вхо-
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дження виробників продукції хімічної промисловості
у затяжні кризові спади та важкість виходу з них.
Обґрунтуємо економіко-математичну модель прогнозування стійкої форми фінансової рівноваги підприємства хімічної промисловості на перспективу не
довшу за два роки у відповідності до восьмого варіанту моделювання (R8).
На рис. 2 представлена участь зовнішніх факторів
у формуванні прогнозної величини індексу стійкості
фінансової рівноваги підприємства хімічної промисловості у короткостроковій перспективі.
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Рис. 2. Участь зовнішніх факторів у формуванні прогнозної величини індексу стійкості фінансової рівноваги
підприємства хімічної промисловості у короткостроковому періоді
[розраховано автором на основі даних [13, 15, 16]]
Структура впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств різних видів економічної
діяльності має свої особливості. Для виробників хімічної галузі найважливішою є цінова стабілізація як
на товарному ринку (індекс споживчих цін), так і на
фінансовому ринку (відсоткова ставка). Не менш впливовим фактором є інтенсивність розширення обсягів
виробництва хімічної продукції. Цей процес стримується особливостями, іманентними хімічному виробництву, високими енергомісткістю та ресурсовитратністю, які обтяжуються сировинною імпортозалежністю економіки України.
За 2007-2018 рр. хімічна промисловість України
пережила дві довготривалі кризи. Перша з них була
обумовлена негативними наслідками світової фінансової кризи 2008 р. і подовжилася на три роки до 2010 р.
Друга відбулася невдовзі, починаючи з 2012 р. до

2015 р. Розоренню вітчизняної хімічної галузі сприяє
високий рівень імпортозалежності України. Так, експорт хімічної продукції з України у 2016-2018 рр.
досягнув найнижчої позначки за останні дванадцять
років і становив п’яту частину від імпорту даної групи товарів. Яскравою рисою стану галузі є зупинка
роботи чотирьох великих виробників: ПАТ «Концерн
Стирол», ПАТ «Алчевський коксохімічний завод»,
ПАТ «Ясинiвський коксохiмiчний завод» та ПАТ
«Одеський припортовий завод».
Отже, хімічна промисловість України перебуває
під істотним тиском економічної нестабільності. Для
оцінки впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості у програмній оболонці R Console отримана економіко-математична модель, яка дозволяє прогнозувати її стійкість у короткостроковій перспективі (табл. 1).
Таблиця 1
Статистична характеристика економіко-математичної моделі короткострокового прогнозу індексу
стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості України
[розраховано автором на основі даних [13, 15, 16]]
Фактор

1. Індекс інфляції (Х1)
2. Середньозважена процентна ставка
за банківськими кредитами в
національній валюті (Х2)
3. Девальвація (–), ревальвація (+)
української гривні (Х3)
4. Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в обсязі
промислової (Х4)
5. Індекс продукції хімічної
промисловості (Х5)
6. Норматив адекватності
регулятивного капіталу банків (Х6)
7. Співвідношення експорту та імпорту
продукції хімічної промисловості, (Х7)

Ваговий
коефіцієнт,
одиниць

Середньоквадратичне
відхилення вагового
коефіцієнта,
одиниць

Рівень
статистичної
значущості
фактора, %

Середній
вплив Х1…7
на Y,
одиниць

Ймовірність
нульової
гіпотези,
одиниць

-0,00291

0,00012

114,58

-1,03864

0,000001

-0,03481

0,00071

17,65

-0,61458

0,000003

0,00227

0,00009

15,15

0,03446

0,000008

0,03006

0,00189

3,65

0,10972

0,000006

0,00403

0,00009

92,64

0,37333

0,000007

0,02018

0,00047

16,31

0,32913

0,000009

0,55948

0,04049

0,42

0,23378

0,000002
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Економіко-математична модель прогнозування
стійкості фінансової рівноваги підприємства хімічної
промисловості на короткострокову перспективу має
такий вигляд:

Y  0,00291  X 1  0,03481  X 2 
0,00227  X 3  0,03006  X 4 

,

(1)

0,00403  X 5  0,02018  Х 6 
0,55948  Х 7

одиниць

де Y – індекс стійкості фінансової рівноваги підприємства хімічної промисловості;
Х1 – індекс інфляції;
Х2 – середньозважена процентна ставка за банківськими кредитами в національній валюті;
Х3 – девальвація (–), ревальвація (+) української
гривні;
Х4 – питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової;
Х5 – індекс продукції хімічної промисловості;
Х6 – норматив адекватності регулятивного капіталу банків;
Х7 – співвідношення експорту та імпорту продукції хімічної промисловості.
За умов незмінності інших чинників кількісний
вплив на стійкість фінансової рівноваги підприємств
хімічної промисловості зовнішніх факторів, включених до моделі (1), характеризується такими даними:
1) зростання інфляції на 1 % обумовлює зниження
індексу стійкості фінансової рівноваги підприємства
хімічної промисловості в середньому на 0,00291;
2) підвищення відсоткової ставки за банківськими
кредитами на 1 % призводить до зниження індексу

стійкості фінансової рівноваги підприємства хімічної
промисловості в середньому на 0,03481;
3) зміцнення української гривні відносно долара
США на 1 % сприяє росту індексу стійкості фінансової рівноваги підприємства хімічної промисловості в
середньому на 0,00227;
4) збільшення частки інноваційної продукції на 1 %
зміцнює стійкість фінансової рівноваги підприємства
хімічної промисловості в середньому на 0,03006;
5) розширення обсягів вітчизняного виробництва
хімічної продукції на 1% призводить до підвищення
індексу стійкості фінансової рівноваги її виробника в
середньому на 0,00403;
6) з кожним відсотком підвищення нормативу адекватності регулятивного капіталу банківської системи
України індекс стійкості фінансової рівноваги підприємства хімічної промисловості зростає в середньому на 0,02018;
7) якщо експорт хімічної продукції вітчизняного
виробництва перевищить імпорт на одиницю, то індекс стійкості фінансової рівноваги виробника-експортера зросте в середньому на 0,55948.
Описаний вплив кожного зовнішнього фактора на
стійкість фінансової рівноваги підприємства хімічної
промисловості визнається справедливим на підставі
дуже низької ймовірності нульової гіпотези (менше
0,02). Отже, економіко-математична модель (1) взаємозв’язку зовнішніх факторів та індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості визнається придатною для практичного застосування (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка фактичного та прогнозного значення індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств
хімічної промисловості України до 2020р. [побудовано автором на основі моделі (1)]
Слід відмітити, що прогноз передбачав більш глибокі спади, ніж вони відбулися в реальності. Це означає, що фінансовий потенціал найбільших вітчизняних виробників хімічної галузі не розорений, і спроможний чинити опір негативному впливу зовнішніх
флуктуацій. Стан фінансової рівноваги підприємства
хімічної промисловості найбільш вразливий до зміни
цін на енергоносії, найперше, природний газ. Тому,
періоди зниження індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості припадають
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на інфляційні сплески (2008 р., 2015 р.). І якщо перший мав зовнішнє походження стосовно економіки
України, то другий обумовлений виключно наслідками внутрішньої економічної політики держави, а саме
стрибком цін на природний газ.
З 2017 р. спостерігається зниження індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості. Це пов’язано із підвищенням індексу інфляції та подальшим падінням експорту хімічної продукції вітчизняного виробництва. Загальний тренд
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прогнозної динаміки індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості є спадним. Це свідчить про стан стійкої негативної фінансової рівноваги, характерний провідним українським
виробникам хімічної галузі.
Отже, виведена на основі математичного гностикного аналізу економіко-математична модель (1) дозволяє передбачати порушення стійкості фінансової
рівноваги підприємства хімічної промисловості, що
сприяє вищій обґрунтованості управлінських рішень.
Попередження поглиблення фінансових дисбалансів у хімічній промисловості України вимагає:
1) проведення інвентаризації дебіторської і кредиторської заборгованості з метою їх класифікації за
термінами непогашення, що створить основу для їх
подальшої реструктуризації шляхом застосування відстрочки та розстрочки боргів;
2) перегляд НАК «Нафтогаз України» цін на газ
для стратегічно важливих підприємств хімічної промисловості, оскільки діючі тарифи на енергоносії
створюють непомірне навантаження на ефективність
виробництва і врешті-решт лягають тягарем на платоспроможність основних споживачів продукції – вітчизняних сільгоспвиробників;
3) здійснення техніко-технологічної модернізації
виробничої бази з використанням програм державноприватного партнерства. Водночас вона має бути
спрямована не просто на відтворення основних засобів, а на їх якісне оновлення з метою підвищення
енергоефективності виробництва.
ВИСНОВКИ
Запропонована модель дозволяє оцінювати у перспективі зміни чутливості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості до впливу зовнішніх факторів. Розробкою цієї моделі розширено набір
прогностичних інструментів, що використовуються
фінансовим менеджментом підприємства для оцінки
його фінансової рівноваги. Результати такого прогнозу вдосконалюють повноту та якість інформаційної
бази прийняття управлінських рішень, для яких важливим є об’єктивне бачення фінансового стану підприємства. Аналіз результатів прогнозування фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості
дозволив виділити переваги запропонованої економікоматематичної моделі, а саме: якісна методологічна
основа її розробки; комплексний характер результуючої ознаки; відносно висока об’єктивність та адекватність прогнозу; простота застосування; адаптованість до українських економічних реалій; можливість
своєчасного виявлення причин погіршення фінансового стану, чим забезпечена доступність керуючої
системи до термінового вирішення фінансових проблем в діяльності підприємства. Виявлені практикою
застосування переваги запропонованої моделі доводять доцільність її розробки за аналогією для інших
видів економічної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ЙОГО АУТСОРСИНГУ
FEATURES OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS OF UNIVERSITY
PERSONNEL BY ITS OUTSOURCING
KOVTUNENKO Kseniia Valeriivna – Doctor of Economics, Professor, Odesa National Polytechnic University
KOVALENKO Oleksandr Mykhailovych – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of department, Odesa National
Polytechnic University
STANISLAVYK Olena Viacheslavivna – PhD in Economics, Associate Professor, Odesa National Polytechnic University
У статті розглянуто особливості забезпечення ефективності соціально-трудових відносин персоналу закладу вищої
освіти в умовах його аутсорсингу. Позначено основні проблеми, які впливають на ефективність соціально-трудових
відносин в умовах аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти. Охарактеризовано основні критерії і відповідні їм
показники оптимізації соціально-трудових відносин і трудових процесів в умовах аутсорсингу персоналу закладу вищої
освіти: економічні, соціальні, психофізіологічні, технічні. Відзначено, що результати даного дослідження можуть бути
корисні фахівцям, що займаються проблемами підвищення ефективності аутсорсингу і його застосування в закладах вищої
освіти в сучасних умовах.

* * *
В статье рассмотрены особенности обеспечения эффективности социально-трудовых отношений персонала
заведения высшего образования при его аутсорсинге. Обозначены основные проблемы, влияющие на эффективность
социально-трудовых отношений при аутсорсинге персонала заведения высшего образования. Охарактеризованы основные
критерии и соответствующие им показатели оптимизации социально-трудовых отношений и трудовых процессов при
аутсорсинге персонала заведения высшего образования: экономические, социальные, психофизиологические, технические.
Отмечено, что результаты данного исследования могут быть полезны специалистам, занимающимся проблемами
повышения эффективности аутсорсинга и его использованием в заведениях высшего образования в современных условиях.

* * *
Introduction. Under conditions of today the labor management system in the institution of higher education is tasked with
finding new more effective forms of labor, how to increase the motivation of workers, material and moral interest of employees in
work, reduce or even eliminate potential conflicts, how to ensure consistency in management personnel activities and performers,
etc.
Purpose. The purpose of the article is to investigate the features of ensuring efficiency of social and labor relations of university
personnel during its outsourcing.
Results. The features of ensuring the effectiveness of social and labor relations of the higher education institution personnel
during its outsourcing are considered. The main problems that affect the effectiveness of social and labor relations during
outsourcing the personnel of higher education institution are highlighted. The basic criteria and corresponding indicators of social
and labor relations optimization and labor processes during outsourcing of the personnel of higher education institution are
characterized: economic, social, psychophysiological, technical. It is noted that the results of this study may be useful to specialists
dealing with the problems of increasing the efficiency of outsourcing and its use in higher education institutions under modern
conditions.
Conclusion. The effectiveness of social and labor relations during outsourcing the higher education institution personnel is
defined as the aggregate usefulness and benefit of its implementation in relation to the additional costs of its implementation, as well
as when comparing with the previous result of the activity. By its essence optimization of labor processes comes down to achieving
complex of economic, social, psychophysiological and technical goals, about achievement level of which necessary to draw a
conclusion on the basis of certain criteria. The concrete expression of these criteria through a system of empirical indicators needs
further elaboration, so there is a need to develop the method for evaluating effectiveness of social and labor relations when
outsourcing the higher education institution personnel.
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ВСТУП
За останні роки в Україні недостатньо вжито заходів з переведення економіки на інноваційний шлях
розвитку [1-3].
Держава повинна створювати сприятливі умови
для широкого залучення іноземних інвестицій [4],
пільговий режим функціонування підприємствам, які
беруть участь в інноваціях [5]. Очевидно, що без активної участі системи вищої освіти створення інноваційної економіки країни, здатної конкурувати на міжнародних ринках високотехнологічної продукції, буде
неможливим.
Особливості розвитку ринкової економіки в Україні призвели до значного ускладнення соціально-трудових відносин. Це проявляється, насамперед, у наростанні суперечностей між працею і капіталом, між
найманими працівниками і роботодавцями, в протиріччі в економічній області.
Перед системою управління працею у закладі
вищої освіти постає завдання: як знайти нові більш
ефективні форми праці, яким чином підвищити мотивацію праці працівників, матеріальну і моральну зацікавленість працівників у праці, знизити або взагалі
ліквідувати потенційні конфлікти (опортунізм, страйки працівників тощо), як забезпечити узгодженість в
діяльності управлінського персоналу і виконавців
тощо.
Проблеми аналізу процесів становлення та розвитку національної системи соціально-трудових відносин, зокрема, в закладах вищої освіти, досить
активно досліджували у своїх працях провідні вчені:
О.І. Амоша, С.І. Бандур, В.П. Антонюк, І.Ф. Гнибіденко, О.А. Грішнова, В.М. Данюк, Т.А. Заяць, А.М. Колот, Е.М. Лібанова, В.В. Онікієнко, В.А. Савченко,
М.В. Семикіна та інші.
Однак, незважаючи на велику кількість наукових
праць значне зростання складності праці та соціальнотрудових відносин у закладі вищої освіти унеможливлює його ефективне функціонування за допомогою традиційних методів, заснованих на особистому
досвіді, інтуїції, вольових рішеннях управлінського
персоналу. У сучасних умовах ці методи забезпечують досить недосконалу організацію праці і лише випадково найкращий з можливих варіантів досягнення
бажаного результату. У зв'язку з цим потрібні ґрунтовне вивчення особливостей забезпечення ефективності соціально-трудових відносин персоналу закладу
вищої освіти при його аутсорсингу, а також методика
оцінки їх ефективності.
МЕТА РОБОТИ
Метою даної статті є дослідження особливостей
забезпечення ефективності соціально-трудових відно-
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син персоналу закладу вищої освіти в умовах його
аутсорсингу.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є праці провідних вчених, а також матеріали періодичних видань. Під час проведення дослідження
використовувалися методи аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення, системний підхід та інші.
РЕЗУЛЬТАТИ
Ефективність соціально-трудових відносин при
аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти характеризує сукупну корисність і вигідність його здійснення по відношенню до додаткових витрат на його
реалізацію, а також у порівнянні з попереднім результатом діяльності.
Ефективність соціально-трудових відносин в умовах
аутсорсингу персоналу означає, що він здатний утворити так званий синергетичний ефект трудової діяльності персоналу, який перевищує суму ефектів від
кожного іншого напрямку діяльності або взаємодії
закладу вищої освіти з іншими організаціями окремо.
Соціально-трудові відносини сприяють аутсорсингу раціонально використовувати матеріальні, кадрові та фінансові ресурси, отримувати максимальний
результат за допомогою маневрування ними найкращим способом між сторонами.
Визначимо основні проблеми, які впливають на
ефективність соціально-трудових відносин в умовах
аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти.
За аутсорсингу персоналу зовнішнім виконавцям
передається частина сукупного трудового процесу,
здійснюваного персоналом закладу вищої освіти.
Водночас порушується континуальність (безперервність) виконання трудового процесу силами працівників закладу вищої освіти та створення у нього
властивості дискретності (розчленованості, перервності),
що створює відмежованість один від одного деяких
трудових операцій, переданих на аутсорсинг. Порушення безперервності трудового процесу вимагає
реструктуризації в соціально-трудових відносинах,
що відображаються в перерозподілі обов'язків, повноважень, оплаті та стимулюванні праці працівників,
витрат на діяльність, викликає зміну показників
функціонування закладу вищої освіти, наприклад,
чисельність працівників, обсяги діяльності, трудовитрати тощо.
Соціально-трудові відносини в умовах аутсорсингу
персоналу закладу вищої освіти включають безліч
аспектів, у числі яких слід виділити: відносини власності, обумовлені можливістю передачі робочих
місць, устаткування тощо; форми включення працівника закладу вищої освіти у трудовий процес на ос-
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нові аутсорсингу; способи відшкодування витрат і
розподілу одержуваного доходу; правові проблеми
руху кадрів (прийом, звільнення, пересування); мотивацію і стимулювання праці; умови праці тощо.
Аутсорсинг створює потенційні передумови зниження соціального захисту працівників закладу вищої
освіти (збереження робочих місць, їх реальної заробітної плати тощо), що може створити умови дестабілізації соціальної ситуації і призвести до економічних втрат діяльності закладу вищої освіти. Слід уникати небезпеки перетворення соціально-трудових відносин в антагоністичні, засновані на надмірній експлуатації найманої праці. Вони повинні сприяти
створенню умов взаємовигідного співробітництва між
роботодавцями і найманими працівниками шляхом
визначення спільних інтересів, справедливого розподілу результатів праці. Тому велике значення набуває
моніторинг ситуації, що лежить в основі подальшого
аналізу і пошуку шляхів оптимізації соціально-трудових відносин, консолідації інтересів різних категорій працівників і соціальних груп.
В умовах аутсорсингу персоналу зовнішнім виконавцям передається частина трудового потенціалу
закладу вищої освіти у вигляді працівників, робочих
місць, грошових витрат на здійснення робіт, що вимагає внесення адекватних змін до складу соціальнотрудових відносин і характеру їх регулювання.
Науково організувати соціально-трудові відносини в
умовах аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти –
значить оптимізувати його трудовий процес, тобто
забезпечити дотримання найкращого стану за деякими заздалегідь заданими критеріями. Подібні критерії
оптимізації, як правило, повинні ґрунтуватися на інтересах сторін, що беруть участь в аутсорсингу, і
суспільства, які в кінцевому результаті зводяться до
досягнення цілей, вирішення економічних завдань і
гармонізації суспільної ситуації.
З урахуванням цих цілей основні критерії і відповідні їм показники оптимізації соціально-трудових
відносин та трудових процесів в умовах аутсорсингу
персоналу закладу вищої освіти можуть бути представлені певними типами.
Економічні критерії. Кінцевою метою будь-якого
трудового процесу є створення певної кількості споживчих вартостей або благ, до яких для закладу вищої освіти відносяться: кількість випускників, що володіють необхідними знаннями та навичками; результати науково-дослідної діяльності у вигляді захищених дисертацій, патентів на інноваційну продукцію, отриманих грантів, наукових статей, проведених
конференцій тощо.
Сюди ж входять суми фінансів та інвестицій, які
були залучені до закладу вищої освіти для здійснення
його діяльності, в тому числі за напрямками: договори з підприємствами на здійснення НДКР; гранти на
виконання різних видів робіт; державні замовлення у
вигляді участі в цільових програмах і роботах;
реалізація проектів бізнесу тощо.
З точки зору оптимально організованого трудового процесу в умовах аутсорсингу бажаним є не
будь-який ріст обсягів діяльності, а лише той, що досягається за оптимального стану кожного з трьох названих чинників: тривалості праці, його продуктив-
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ності і інтенсивності.
Оптимізація тривалості праці, робочого часу зводиться до повного використання в трудових цілях
всього фонду робочого часу у встановлених суспільством межах, тобто у рамках законодавчо закріпленої
тривалості робочого дня, робочого тижня, робочого
року. Неприпустимими є як втрати і нераціональне
використання робочого часу в цих періодах, так і
довільне подовження самої тривалості цих періодів за
рахунок необґрунтованих і перевищуючих деяку
норму понаднормових робіт, скорочення тривалості
відпочинку трудящих у вихідні дні, під час відпустки
тощо.
Оптимізація продуктивності праці виражається у
підвищенні ефективності використання кожної одиниці витраченої праці, у збільшенні його здатності
створювати при незмінних тривалості робочого часу і
рівні інтенсивності праці більшу кількість суспільних
благ. Інакше кажучи, оптимізація продуктивності
праці зводиться до її неухильного і систематичного
зростання.
Інтенсивність праці, що характеризує витрати трудової енергії працівника в одиницю часу, може вважатися оптимальною, якщо вона знаходиться на суспільно нормальному рівні. Останній передбачає повне використання фізичних і розумових здібностей
працівників у фізіологічно допустимих межах з метою досягнення гармонійного розвитку людей і забезпечення максимально можливого рівня продуктивності праці.
Якщо розглядати не ізольований трудовий процес,
а деяку сукупність таких процесів, тобто виробничу
систему, то названі вище критерії повинні бути доповнені цілим рядом якісних характеристик показників рівня організації виробництва і, найперше,
характеристиками використання обладнання за потужністю і за часом, використання матеріалів і енергії, якості продукції, витрат виробництва.
Тому з економічних позицій оптимально організований трудовий процес можна визначити як трудову
діяльність, що протікає в умовах суспільно обмеженого робочого часу за повного його використання, в
умовах систематично зростаючої продуктивності праці,
суспільно нормальному рівні її інтенсивності і повного використання матеріально-речових факторів виробництва, високої якості продукції і витрат її виробництва, що знижуються.
Соціальні критерії. З соціальних позицій оптимальна організація трудового процесу полягає в забезпеченні найбільш сприятливих умов для розвитку
людської особистості і формування в трудових колективах відносин співробітництва і взаємодопомоги.
Зміст праці можна визначити як єдність мети і
завдань даного трудового процесу і відповідних прийомів їх досягнення, як структуру трудових функцій
працівника за певної складності, відповідальності та
емоційної значущості праці для працівника. Оптимізація трудового процесу означає підвищення змістовності праці, тобто посилення насиченості творчим
началом, необхідність більш повного використання
розумового потенціалу працівника, стимулювання
трудовим процесом позитивних емоцій людської
психіки.
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Рівень кваліфікації і загальної культури працівника – є одним з основних комплексних соціальних
показників, що відображає вимоги, що пред'являються трудовим процесом до особистості працівника,
до його знань в різних областях, вміння виконувати ті
чи інші трудові функції, до загального інтелектуального кругозору. Вдосконалення організації трудових
процесів в закладі вищої освіти має на меті неодмінне
і систематичне зростання кваліфікації у виконанні даного виду роботи, розширення кола трудових навичок
і функцій, які здатний виконувати працівник, і стимулювання накопичення наукових уявлень про розвиток природи і суспільства в цілому.
Ставлення працівника до праці, до виконуваної
роботи, до своєї спеціальності є найважливішою групою соціальних характеристик організації трудових
процесів, що виражає вплив цієї організації на якість
праці, на структуру мотивів трудової діяльності працівника, розуміння їм значимості праці, на його творчу
ініціативність та громадську активність, задоволеність працею взагалі і виконуваною роботою зокрема.
Очевидно, що оптимізація організації праці повинна
сприяти прогресивній зміні ставлення працівників до
праці.
Відносини між особистістю і колективом можуть
вважатися також одним з основних соціальних показників ступеня вдосконалення організації трудових
процесів.
Ступінь згуртованості трудового колективу у вирішенні поставлених перед ним завдань і панівний в
ньому психологічний клімат, стійкість складу колективу, відповідність між його формальною структурою
і неформальною організацією, що фактично складається, розвиток взаємодії між членами колективу, характер впливу колективу на окрему особистість, рівень її адаптації (пристосування) до колективу, можливості просування і роль колективу в цьому – такі
деякі характерні області відносин між працівниками в
середині колективу.
Більш високий рівень організації праці повинен
позначатися на цих відносинах, сприяючи їх розвитку
відповідно до цілей розвитку закладу вищої освіти.
Психофізіологічні критерії. Психофізіологічний
аспект організації праці характеризується рівнем і
змінами працездатності людини впродовж різних
періодів робочого дня, тижня тощо. У процесі трудової діяльності у працівника формується складна
система умовних і безумовних рефлексів – так званий
робочий динамічний стереотип.
Характер і стійкість цього стереотипу утворюється
під впливом умов праці (зміст праці, режим праці та
відпочинку, санітарно-гігієнічні та естетичні умови
виробничого середовища) і виражає здатність людини
успішно виконувати певну роботу протягом того чи
іншого проміжку часу, тобто його працездатність.
Зниження працездатності, поява і наростання
стомлення – це в певних межах природне і нормальне
слідство трудових навантажень. Нормальне стомлення –
наслідок нормальної важкості праці, і за даного рівня
умов життя, нормального відпочинку у позаробочий
час воно змінюється відновленням працездатності.
Забезпечення цих проявів психофізіологічної норми і
є одна з центральних цілей оптимально організо-
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ваного трудового процесу.
Трудовий процес повинен позитивно впливати на
здоров'я людей, сприяти його зміцненню. Показниками цього критерію оптимальності трудового процесу можна вважати показники захворюваності і травматизму працівників під впливом трудових навантажень, санітарно-гігієнічних факторів виробництва,
конструктивних особливостей застосовуваної техніки, тих чи інших організаційних умов. Підвищення
рівня організації буде виражатися в поліпшенні цих
показників.
Технічні критерії. До числа технічних критеріїв
оптимальності організації трудових процесів можуть
бути зараховані наступні:
– рівень механізації праці, що виражає ступінь
озброєності праці (як фізичного, так і розумового)
різними типами машин, механізмів, технічних пристроїв;
– відповідність техніко-економічних і ергономічних параметрів обладнання, що застосовується та
технології науково-обґрунтованим нормативам, найбільш передовим сучасним зразкам.
Отже, вдосконалення трудових процесів найбільш
ефективно лише у разі систематичного підвищення
рівня механізації праці на основі найбільш прогресивних видів техніки.
У підсумку відзначимо, що результати даного
дослідження можуть бути корисні фахівцям, які займаються проблемами підвищення ефективності аутсорсингу і його застосування в закладах вищої освіти
в сучасних умовах.
ВИСНОВКИ
Висвітлено особливості аутсорсингу персоналу та
соціально трудових відносин в діяльності закладу вищої освіти, що сприяє його модифікації в сучасний
університетський комплекс, в якому необхідний перерозподіл персоналу у зв'язку з появою нових трудових функцій, їх оптимізацією і підвищенням рівня
використання трудового потенціалу.
Розкрито зміст соціально-трудових відносин персоналу закладу вищої освіти в умовах прямого внутрішнього аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти та за участю посередників, в умовах аутсорсингу
працівників з ринку праці. Визначено характер соціально-трудових відносин за видами трудової діяльності з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.
Ефективність соціально-трудових відносин в умовах аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти визначена як сукупна корисність і вигідність його здійснення відносно до додаткових витрат на його реалізацію, а також для порівняння з попереднім результатом діяльності.
Позначено основні проблеми, які впливають на
ефективність соціально-трудових відносин в умовах
аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти.
Охарактеризовано основні критерії та відповідні
їм показники оптимізації соціально-трудових відносин і трудових процесів при аутсорсингу персоналу
закладу вищої освіти: економічні, соціальні, психофізіологічні, технічні.
За своєю сутністю оптимізація трудових процесів
зводиться до досягнення комплексу економічних,
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соціальних, психофізіологічних і технічних цілей, про
ступінь досягнення яких необхідно судити на основі
певних критеріїв.
Конкретне вираження цих критеріїв через систему
емпіричних показників потребує подальшої розробки,
отже виникає необхідність розробки методики оцінки
ефективності соціально-трудових відносин в умовах
аутсорсингу персоналу закладу вищої освіти. Загальний підхід може бути таким: окремо оцінювати ефективність соціально-трудових відносин досить складно, і
крім того, для закладу вищої освіти доцільно оцінювати не їх, а результат аутсорсингу персоналу та його
вплив на ефективність і конкурентоспроможність
організації в цілому.
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У статті наведено визначальні передумови результативності оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Ідентифіковано й охарактеризовано ризики
реалізації проектів такого партнерства, зокрема і ті, які визначені чинною нормативно-правовою базою. Наведено методичні положення з кількісного оцінювання ризиків державно-приватного партнерства. Представлено основні методи та
підходи до оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розглянуто традиційні фінансові методики у сфері оцінювання такої економічної ефективності (індекс прибутковості, термін окупності, внутрішня і середня норма доходності, рівень рентабельності інвестицій тощо).
Наведено так звані нові методики практичного спрямування, спрямовані на оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.

* * *
В статье приведено определяющие предпосылки результативности оценки экономической эффективности государственно-частного партнерства в условиях развития инвестиционно-инновационной деятельности. Идентифицировано и охарактеризовано риски реализации проектов такого партнерства, в том числе и те, которые определены действующей нормативно-правовой базой. Приведено методические положения по количественной оценки рисков государственно-частного
партнерства. Представлено основные методы и подходы к оценке экономической эффективности государственно-частного партнерства в условиях развития инвестиционно-инновационной деятельности. Рассмотрено традиционные финансовые методики в области оценки такой экономической эффективности (индекс доходности, срок окупаемости, внутренняя и средняя норма доходности, уровень рентабельности инвестиций и т.д.). Приведено так называемые новые методики
практического направления, направленные на оценку экономической эффективности государственно-частного партнерства в условиях развития инвестиционно-инновационной деятельности.

* * *
The article defines the preconditions for the efficient assessing the economic effectiveness of public-private partnerships in terms
of investment and innovation activities (the need to identify the existing limitations of such assessment, which can help in achieving
social, economic, informational, legal and other types of effects; the need to identify the genuine value added of a public-private
partnership entity creation/improvement (it is about the utility for public and private partners and other stakeholders); the need to
implement in the public-private partnership projects those options that will maximize the expected effects, taking into account
regulatory constraints and the minimum cost of resources involved; the need to compare the expected and actual effects of the
public-private partnership project).
The risks of public-private partnership projects are identified and characterized, including those identified by the current
regulatory framework (level of product demand, investment costs, operating expenses, operating income, financing conditions and
discount rates, taxes and contributions, as well as currency courses and price dynamics). Methodological provisions on
quantification of public-private partnership risks are presented. The main methods and approaches to assessing the costeffectiveness of public-private partnership in terms of investment and innovation activities were displayed (classical financial
methods, qualitative analysis tools, probabilistic methods, portfolio analysis, project approach, budgetary approach, qualitative,
financial or combined models). Traditional financial techniques in the field of such economic efficiency estimation are considered
(profitability index, payback period, internal and average rate of return, level of investments profitability, etc.). Listed are the socalled new practical guidelines aimed at assessing the cost-effectiveness of public-private partnerships in terms of investment and
innovation activity, in particular: Total Cost of Ownership (TCO), C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems Criteria – cost-time
diagnosis), IT Scorecard (Modified Balanced Scorecard Application (taking into account known public-private partnerships
projections of a balanced scorecard), Activity Based Costing (ABС - applying functional and value analysis), Applied Information
Economics (AIE), Total Economic Impact (TEI), Total Value of Opportunities (TVO), Rapid Economic Justification (REJ).
It is summarized that theory and practice have formed many methods and approaches to evaluate the economic efficiency of
public-private partnership in the conditions of investment and innovation activity development. Each of them has its advantages and
disadvantages, as well as clearly defined conditions of practical application. Two or more of these approaches should be used to
make more substantive conclusions on the cost-effectiveness assessment.
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ВСТУП
У сучасній моделі державного управління щораз
частіше здійснюється залучення приватного бізнесу
для розв’язання суспільно значимих завдань. Це, зокрема, характерно як для загальнодержавного рівня державного управління, так і місцевого. Елементом стратегії багатьох економічно розвинутих країн світу є
самоусунення органів державної влади з чималої
кількості сфер суспільної, публічної чи господарської
діяльності. Вони лише залишають за собою відповідальність за окремі стратегічні сфери державного управління на відповідному його рівні. Наслідком цього
є лібералізація багатьох ринків задоволення потреб
територіальних утворень і розв’язання їхніх наявних
проблем. Щоб залучити з цією метою приватний бізнес, щоразу частіше звертається увага на модель державно-приватного партнерства.
Вивчення теорії і практики, зокрема праць Д. Амунца, А. Баженова, І. Білої, М. Бусо, Н. Бутенка, С. Ванга,
В. Варнавського, Я. Вінокурова, І. Дубка, І. Запатріної, А. Козлова, Н. Кривінської, О. Криволапової, Л. Ліпич, М. Мані, І. Мерзлова, К. Пашинської, І. Петрової, О. Полякової, В. Пучкова, Т. Савостенко, Б. Сидикова, І. Чалого та багатьох інших, дає змогу зробити висновок про те, що як державні, так і приватні
партнери мають у своєму розпорядженні широкий
спектр інструментарію оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Водночас проблема полягає у несистемності та фрагментарності висвітлення цієї проблеми у науковій літературі.
МЕТА РОБОТИ
Метою статті є систематизація методів оцінювання економічної ефективності державно-приватного
партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для вирішення окреслених завдань у роботі були
застосовані різні методи дослідження, а саме: методи
групування і систематизування – для виокремлення
методів кількісного оцінювання ризиків державноприватного партнерства, систематизації основних
груп ризиків, що впливають на оцінювання економічної ефективності такого партнерства, а також для
представлення традиційних і так званих нових методик у зазначеній сфері; системний – під час виявлення напрямів оцінювання ефективності державноприватного партнерства.
РЕЗУЛЬТАТИ
На засадах огляду й узагальнення літературних

джерел [1-3] можливим є установлення визначальних
передумов результативності оцінювання економічної
ефективності державно-приватного партнерства в
умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності,
зокрема:
 необхідність ідентифікування існуючих обмежень
оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства, за яких можливим є досягнення
соціальних, економічних, інформаційних, правових та
інших видів ефектів;
 необхідність ідентифікування реальної корисності від створення (вдосконалення) об’єкта державно-приватного партнерства (мова йде про корисність
для державного партнера, приватного партнера та
інших стейкхолдерів);
 необхідність реалізації в межах проектів державно-приватного партнерства тих варіантів рішень, які
дадуть змогу максимально повно одержати очікувані
ефекти з урахуванням обмежень нормативно-правового характеру та з мінімальними витратами залучених ресурсів;
 необхідність порівняння очікуваних ефектів проекту державно-приватного партнерства з фактичними.
Реалізація проектів державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної
діяльності пов’язана і з низкою ризиків, які безпосередньо стосуються економічної ефективності таких
проектів. Зокрема, Методичними рекомендаціями для
застосування Методики виявлення ризиків здійснення
державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 07.06.2016 р. № 944 (далі – Методичні
рекомендації), вказано на необхідність якісного та
кількісного оцінювання таких ризиків. Зокрема, якісне оцінювання ризиків слід проводити згідно з цим
нормативно-правовим актом за критеріями ймовірності їхнього настання та рівня їхнього впливу на
здійснення державно-приватного партнерства. Причому, визначено три рівні ймовірності настання ризиків державно-приватного партнерства:
 «низька» – ризик здійснення державно-приватного партнерства навряд чи настане (ймовірність
цього – до 33%);
 «середня» – ризик здійснення державно-приватного партнерства можливо настане (ймовірність від
33% до 66%);
 «висока» – ризик здійснення державно-приватного партнерства швидше за все настане (ймовірність
більше за 66%).
Методичними рекомендаціями також визначено
три рівні «сутності, з яким ризик може вплинути на
досягнення поставлених цілей здійснення державно-
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приватного партнерства в період настання такого
ризику» (мова йде про рівень впливу). Цей рівень
впливу пропонується визначати як:
 «низький» – незначний вплив аналізованого ризику на досягнення цілей здійснення державно-приватного партнерства;
 «середній» – помірний вплив аналізованого ризику на досягнення цілей здійснення державно-приватного партнерства (фінансові втрати, які можуть
бути мінімізовані за рахунок застосування оперативних заходів управління);
 «високий» – критичний вплив аналізованого ризику на досягнення цілей здійснення державно-приватного партнерства (чималі фінансові втрати, що можуть призвести до припинення реалізації проекту
державно-приватного партнерства).

11’2019
Для ідентифікування істотних ризиків реалізації
проектів державно-приватного партнерства та для
здійснення їхнього ранжування Методичними рекомендаціями запропоновано використання шкали від 1
до 3, де:
 «1» – низький рівень імовірності та низький рівень впливу ризику державно-приватного партнерства;
 «2» – середній рівень імовірності та середній рівень впливу ризику державно-приватного партнерства;
 «3» – високий рівень імовірності та високий рівень впливу ризику державно-приватного партнерства.
Методичними рекомендаціями передбачено також
здійснення кількісного оцінювання ризиків державноприватного партнерства. Для розв’язання цього завдання у нормативно-правовому акті рекомендується
використання трьох методів (рис. 1).

Рис. 1. Методи кількісного оцінювання ризиків державно-приватного партнерства
(наведено на основі Методичних рекомендацій щодо застосування Методики виявлення ризиків здійснення державноприватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затверджених наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 07.06.2016 р. №944)

Очевидно, що спектр методів кількісного оцінювання ризиків державно-приватного партнерства може
бути значно ширшим і включати, зокрема, аналізування критичного річного обсягу продажів (у вартісних чи кількісних одиницях), рівня резерву прибутковості, розрахунок точки беззбитковості, визначення
еластичності NPV, здійснення ймовірнісних оцінок
тощо.
Проектне оцінювання економічної ефективності
державно-приватного партнерства в умовах розвитку
інвестиційно-інноваційної діяльності може враховувати також потенційні перевитрати коштів під час
проекту. Враховуючи результати досліджень Н. Ковалевської [4, с. 72], слід зауважити, що такі перевитрати можуть бути спричинені:
 змінами меж проекту державно-приватного
партнерства, обумовленими новими обставинами;
 початковою недооцінкою вартості проекту державно-приватного партнерства загалом чи його окремих фаз і складових;
 відхиленнями очікуваної продуктивності механізмів від фактичної;
 відхиленнями фактичної вартості проекту
порівняно із запланованою внаслідок інфляції чи
зміни законодавства.
Слід зауважити, що оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності загалом перебуває під впливом чималої кількості ризиків,
які також частково описані і в зазначених вище Мето-
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дичних рекомендаціях. Ними зокрема, є: ризик зміни
рівня попиту на продукцію, ризик інвестиційних витрат, ризик операційних витрат та доходів, ризик умов
фінансування і ставок дисконтування, ризик податків
та внесків, ризик валютних курсів та динаміки цін
(рис. 2).
Враховуючи вищенаведене, доцільно виокремити
низку підходів до оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (рис. 3).
Як слушно зауважує В.В. Овчарук [2, с. 147], у
радянські часи оцінювання інвестиційних проектів
передбачало перш за все обчислення індикатора мінімуму приведених витрат, який визначався як добуток
капітальних вкладень для кожного варіанта інвестиційного проекту та нормативного коефіцієнту ефективності таких капіталовкладень з урахуванням собівартості кожного варіанту інвестиційного рішення.
Цілком очевидним є те, що цей підхід можна застосовувати і до оцінювання економічної ефективності
державно-приватного партнерства та реалізації різних
інвестиційних проектів в його межах.
Огляд й узагальнення літературних джерел з інвестиційного аналізу та інвестиційного менеджменту
дає змогу зробити висновок про те, що традиційні фінансові методики для оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності також
є різними (рис. 4).
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Рис. 2. Основні групи ризиків, що впливають на оцінювання економічної ефективності державно-приватного
партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності
(побудовано на основі Методичних рекомендацій щодо застосування Методики виявлення ризиків здійснення державноприватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затверджених наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 07.06.2016 р. №944)

Рис. 3. Основні підходи до оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності [сформовано авторами на основі [5-9]]

33

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО

11’2019

Рис. 4. Основні традиційні фінансові методики для оцінювання економічної ефективності державноприватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності [сформовано авторами на
основі [1; 5; 9-12]]
Термін окупності проекту державно-приватного
партнерства, як відомо з теорії та практики, дає змогу
отримати інформацію про період, з якого такий проект
приноситиме зацікавленим сторонам прибуток. Показник визначається як ділення загальної вартості інвестицій в проект державно-приватного партнерства
на середньорічні грошові надходження за таким проектом (за умови рівномірності надходження грошових доходів за проектом у річному вимірі) [13, с. 61].
Якщо ж такої рівномірності немає, тоді показник терміну окупності проекту державно-приватного партнерства обчислюється як кількість років, коли «сумарні чисті грошові надходження перевищать величину вкладених інвестицій» [13, с. 62].
Для практичного розрахунку значення терміну
окупності проекту державно-приватного партнерства
слід перш за все мати можливість визначити середньорічні грошові надходження за таким проектом (що
з практичних міркувань далеко не завжди є простим
завданням). Варто брати до уваги і те, що тривалий
період реалізації більшості проектів державно-приватного партнерства призводить до зміни вартості
грошей у часі, на що слід також звертати увагу.
Економічно оцінювати ефективність державноприватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності можна і з використанням індикатора чистої приведеної вартості (NPV),
який ілюструватиме підсумковий абсолютний ефект
реалізації відповідних проектів з урахуванням дисконтування чистих грошових потоків.
Для оцінювання економічної ефективності державноприватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності серед традиційних
фінансових методик може застосовуватись і profitability index (PI) – індекс прибутковості. Він, як відомо з теорії і практики, відображає величину прибутку
від реалізації проекту державно-приватного партнерства на одиницю відповідних витрат [14].
За своєю сутністю внутрішня норма доходності
проекту державно-приватного партнерства відобра. Як вкажає ставку дисконтування, за якої
зують А.Б. Анісіфоров та Л.О. Анісіфорова [1, с.29],
якщо установлена ставка внутрішньої норми дохідності проекту державно-приватного партнерства є
більшою, аніж нормативна ставка рефінансування чи
ставка проценту за кредит, такий проект можна
трактувати ефективним за інших рівних умов.
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Можливим й актуальним з позиції оцінювання
економічної
ефективності
державно-приватного
партнерства в умовах розвитку інвестиційноінноваційної діяльності є використання і таких так
званих нових методик практичного спрямування:
 Total Cost of Ownership (TCO) – визначення
сукупної вартості володіння;
 C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems Criteria)
– діагностування затратно-часових показників;
 IT Scorecard – застосування модифікованої збалансованої системи показників (врахування відомих
проекцій збалансованої системи показників з позиції
проектів державно-приватного партнерства);
 Activity Based Costing (ABС) – використання
функціонально-вартісного аналізу;
 Applied Information Economics (AIE) – використання інформаційної економіки прикладного характеру;
 Total Economic Impact (TEI) – визначення
загального економічного ефекту;
 Total Value of Opportunities (TVO) – визначення
загальної цінності можливостей;
 Rapid Economic Justification (REJ) – застосування
методу швидкого економічного обґрунтуванням
тощо.
Підсумовуючи вищенаведене, слід зауважити, що
сьогодні теорією і практикою сформовано чимало
підходів до оцінювання економічної ефективності
державно-приватного партнерства в умовах розвитку
інвестиційно-інноваційної діяльності. Кожен з них має
свої переваги та недоліки, а також чітко визначені
умови практичного застосування. З огляду на це, для
отримання ґрунтовніших висновків за означеною
тематикою оцінювання економічної ефективності слід
використовувати два чи більше таких підходи.
ВИСНОВКИ
Таким чином, виокремлено низку методів та підходів до оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку
інвестиційно-інноваційної діяльності, зокрема: класичні фінансові методики, інструменти якісного аналізу, ймовірнісні методи, портфельний аналіз, проектний підхід, бюджетний підхід, а також якісні, фінансові чи комбіновані моделі. До традиційних фінансових методик оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства віднесено:
індекс прибутковості, термін окупності, внутрішню
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норма доходності, середню норму доходності, модифіковану внутрішню норма доходності, рівень рентабельності інвестицій.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у моделюванні фінансових
відносин у межах державно-приватного партнерства.
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Обґрунтовано, що в епоху бурхливого розвитку продуктивних сил нашого суспільства, яка виступає цільовим результатом дії науково-технічного (інноваційного) прогресу, елементи методу адміністрування процесом виробництва повинні
бути постійно підпорядковані безперервному катагенезу їх удосконалення та адаптації до новітніх вимог життя. Доведено, сказане повною мірою відноситься і до методологічного забезпечення підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу та оцінки) діяльності науково-виробничих об`єднань і підприємств промисловості, що відіграє роль робочого інструментарію в управлінні економічною продуктивністю
процесу виробництва та якістю роботи,ін.

* * *
Обосновано, в эпоху бурного развития производительных сил общества, являющегося результатом действия научнотехнического (инновационного) прогресса, элементы метода администрирования процессом производства должны быть
постоянно подчинены непрерывному катагенезу их совершенствования и адаптации к новым требованиям жизни. Доказано,
сказанное в полной мере относится и к методологическому обеспечению подсистемы (функции) аналитической обработки
технико-экономических информационных данных (планомерного экономического анализа и оценки) деятельности научнопроизводственных объединений и предприятий промышленности, играет роль рабочего инструментария в управлении
экономической продуктивностью процесса производства, качеством работы.

* * *
It is proved that the qualitative changes occurring in our national economic system urgently require a more modern approach to
the methodological support of the subsystem (function) of analytical processing of technical and economic information data
(systematic economic analysis and evaluation) and to the criteria of evaluation of economic (economic) production efficiencyeconomic activity of industrial enterprises and scientific-industrial associations of the state. In the methodological support, special
attention should be paid to the main aspects of the development of the production process, which in modern conditions are especially
important for improving its economic efficiency (productivity). It is substantiated that the most important from the practical point of
view of management issues should be concentrated in the process of improving the subsystem (function) of planning and enhancing
the impact of the production and economic mechanism on improving the economic efficiency of the production process and quality of
work and the widespread use of new methods of management and increase their influence, to accelerate scientific and technological
progress. It is argued that, at the present stage, the first place is not just studying the performance of indicators and criteria for
assessing the optimality (quality) provided by the plans, as was the case in the recent past, but the study of scientific validity and
intensity of planned tasks, the study of the dynamics of economic (economic) growth efficiency of the industrial production process as
a result of accelerated implementation of scientific and technological progress, improvement of quality characteristics and technical
parameters of the finished product This means that the full utilization of all in-house reserves and the potential to intensify the
development of modern industrial production.
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ВСТУП
У епоху бурхливого розвитку продуктивних сил
нашого суспільства, яка виступає результатом дії
науково-технічного (інноваційного) прогресу, елементи методу управління процесом виробництва повинні бути постійно підпорядковані безперервному
катагенезу їх удосконалення і адаптації до новітніх
вимог життя. Як переконливо свідчать результати
проведеного вишукування наукових праць авторівдослідників [1-5], сказане повною мірою відноситься
й до методологічного забезпечення підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і
оцінки) діяльності науково-виробничих об`єднань та
промислових підприємств, що відіграє роль робочого
інструменту в управлінні ефективністю процесу виробництва, якістю роботи.
МЕТА РОБОТИ
У зв’язку із цим можна відзначити наступні основні всеосяжні завдання, які повинні бути у центрі
уваги фахівців із підсистеми (функції) аналітичної
обробки техніко-економічних інформаційних даних
(планомірного економічного аналізу і оцінки) у майбутні роки: по-перше, посилення зв’язку підсистеми
(функції) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (планомірного економічного
аналізу та оцінки) із плановими і управлінськими
рішеннями та виявлення як поточних, так і перспективних резервів; по-друге, розробка методів та моделей дослідження найважливіших напрямків розвитку
інтенсифікації постіндустріального виробництва; потретє, подальше удосконалення методів об`єктивної
оцінки діяльності усіх ланок національної економічної системи й господарських угруповань для зміцнення виробничо-господарської зацікавленості і наукової обґрунтованості морального та матеріального стимулювання; по-четверте, підвищення оперативності
підсистеми (функції) аналітичної обробки технікоекономічних інформаційних даних (планомірного
економічного аналізу і оцінки) на основі пошуку та
подальшого розвитку теоретико-методологічних рішень, які відповідають сучасним концепціям побудови систем стратегічної операторно (функціонально)
розвинутої обробки інформаційних даних, інше.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретико-методологічною основою даної статті
виступає діалектичний метод і основні положення
теорії управління, аналізу та оцінки. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення і
фунціклірування результатів); монографічний (в огляді
теоретичних методик квестури, аналізу та оцінки).

РЕЗУЛЬТАТИ
Діючі на практиці теоретико-методологічні матеріали з підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і оцінки) ще не повною
мірою відповідають вимогам, які випливають із зазначених завдань. Недоліки вживаних у даний час
методик підсистеми (функції) аналітичної обробки
техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу та оцінки) відзначаються
багатьма авторами-дослідниками, основними із них
виступають наступні: відсутність чіткої сутнісної характеристики моделей підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і оцінки)
екстенсивних та інтенсивних факторів розвитку виробництва; недостатня увага до факторів розвитку
виробництва, пов`язаним із науково-технічним прогресом; недостатнє опрацювання моделей підсистеми
(функції) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (планомірного економічного
аналізу і оцінки) резервів економії виробничих ресурсів; недостатнє використання методологічних передумов, які дозволяли б вибирати та розробляти заходи
оптимального варіанту господарювання; слабке вивчення напруженості і обґрунтованості планових дилем (завдань); недостатнє витримування системного
підходу, яке виявляється у дублюванні підсистеми
(функції) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (планомірного економічного
аналізу та оцінки) деяких показників і критеріїв оптимальності (якості); незначне охоплення підсистемою
(функцією) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (планомірного економічного
аналізу та оцінки) передпроектної і проектної стадій
процесу виробництва, а також стадії упровадження
нововведень у промислове виробництво; слабка
ув`язка результатів підсистеми (функції) аналітичної
обробки техніко-економічних інформаційних даних
(планомірного економічного аналізу та оцінки) за цілями, задачами, глибиною і термінами із потребами
регулювання; слабкий організаційно-технологічний
зв`язок підсистеми (функції) аналітичної обробки
техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу та оцінки), виконуваної
на різних рівнях ієрархії управління процесом виробництва; слабка орієнтація на економіко-математичні методи, рекуперація машин електронних цифрових; недостатні розробка і відображення у моделях
різних видів підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (системного економічного аналізу та оцінки) й існуючих
між ними взаємовідношень тощо.
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Усунення перерахованих вище та інших недоліків
повинно здійснюватися у рамках вирішення загальної
проблеми вдосконалення методологічного забезпечення підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і оцінки) із урахуванням
комплексу вимог сучасного етапу розвитку національної економічної системи держави. Мова, насамперед, йде про те, щоб методологічне забезпечення
підсистеми (функції) аналітичної обробки технікоекономічних інформаційних даних (планомірного
економічного аналізу та оцінки) виходила із найважливіших засад процесу постіндустріального виробництва, і у першу чергу із порівняння витрат та результатів для подальшої їх оцінки за сучасними критеріями продуктивності (якості) виробничо-господарської необхідності. Вирішення зазначеної проблематики багатогранне і обумовлює необхідність креативного підходу до створення методологічного забезпечення підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу та оцінки), до побудови схеми її проведення на різних рівнях управління насущним інформаційно-орієнтованим виробництвом й ін.
Якісні зміни, які відбуваються у нашій національній економічній системі, настійно вимагають по-новітньому підходити до методологічного забезпечення
підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу й оцінки) та до критеріїв оцінки економічної (господарської) ефективності виробничогосподарської діяльності промислових підприємств і
науково-виробничих об`єднань держави. У методологічному забезпеченні особлива увага повинна бути
звернена на головні аспекти розвитку процесу виробництва, які мають у сучасних умовах особливо важливе значення для підвищення його економічної
ефективності (продуктивності). Саме на таких найбільш важливих із практичної точки зору питаннях
управління необхідно концентрувати увагу у процесі
поліпшення підсистеми (функції) планування та посилення впливу виробничо-господарського механізму
на підвищення економічної ефективності процесу
виробництва і якості роботи та широкого поширення
новітніх методів господарювання і посилення їх
впливу на прискорення науково-технічного прогресу.
На сучасному етапі на перше місце висувається не
просто вивчення виконання показників та критеріїв
оцінки оптимальності (якості), передбачених планами, як це мало місце у порівняно недалекому минулому, а вивчення наукової обґрунтованості і напруженості планових завдань, вивчення динаміки зростання господарської (економічної) ефективності процесу промислового виробництва у результаті прискореного упровадження досягнень науково-технічного
прогресу, поліпшення якісних характеристик й технічних параметрів готової продукції, повного використання усіх внутрішньовиробничих резервів та потенційних можливостей інтенсифікації розвитку процесу
промислового виробництва,ін.
ВИСНОВКИ
Найважливішим принципом економічної політики
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суб`єкта виробничо-господарської діяльності та сучасної конкретної держави, який лежить в основі управління економікою, виступає принцип планомірності. Саме підсистема (функція) планування була та
залишається центральною ланкою системи функціонально орієнтованого управління. Органічною частиною планів стали цільові комплексні науково-технічні, економічні і соціальні програми, покликані різко підвищити якісні характеристики та технічні параметри підсистеми (функції) планування. Цей факт без
жодного сумніву пред`являє відповідні вимоги до
методологічного забезпечення підсистеми (функції)
аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і
оцінки) виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та науково-виробничих об`єднань.
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Аудиторська фірма «Аналітик» пропонує аутсорсинг бухгалтерських послуг!
Аутсорсинг бухгалтерського обліку – це передача ведення бухгалтерського обліку сторонній фірмі.
Які ж переваги аутсорсингу бухгалтерських послуг?
1.

Значна (!) економія коштів на ведення бухобліку:
 економія за бухгалтерські послуги, за які Ви нам платитимете принаймні на 1000 гривень
менше, ніж штатному бухгалтеру;
 економія на програмне забезпечення (1С, Медок, Ліга Закон тощо);
 економія на утримання офісу, комп’ютерної техніки.

2.

Відтепер податкові та інші інспекції – це наші проблеми!

Ми беремо на себе повну матеріальну відповідальність за якість наданих бухгалтерських послуг,
включаючи можливі санкції.
3.

З нами Ви можете забути про головний біль з постійними пошуками бухгалтера, який у будь-який
час може піти від Вас на іншу роботу.

4.

Ми не йдемо у відпустку та не беремо лікарняний. Наша фірма справді гарантує безперервне та
якісне ведення бухгалтерського обліку.

І нарешті – з нами Ви не тільки отримаєте якісні бухгалтерські послуги. За додатковою домовленістю ми
забезпечимо Вас необхідними податковими, юридичними консультаціями, аудиторськими послугами різного
характеру.
Все що Вам потрібно – це:
→ періодично передавати нам первинну бухгалтерську документацію;
→ щомісячно отримувати від нас інформацію про податки та інші обов’язкові платежі;
→ укласти із нами договір.
Зробіть вибір, вигідний для Вас!
(044)278-05-88
(097)178-90-89
(066)178-20-42
www.af-analitik.com.ua
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