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At the present stage of development of 
Ukraine’s economy one of the most difficult 
problems faced by domestic enterprises is 
the presence of large amounts of receivables. 
The upward trend in the volume of receiv-
ables shows that the status of settlements 
with debtors in the domestic enterprises is 
very stressful and requires constant im-
provement, which underlines the relevance 
of this study.

Assessment and management of receiv-
ables of domestic enterprises must be based 
on existing foreign and domestic experiences, 
to take into account all existing types of re-
ceivables, regardless of size, maturity, level of 
riskiness, based on individual conditions of 
crediting of buyers and the use of modern 
methods of refinancing.

In actual practice constantly there are situ-
ations when for whatever reasons the com-
pany is unable to recover debts from contrac-
tors for the delivered goods, products or ser-
vices rendered. In this case the receivable 
arises, which is essentially an interest-free 
loan to customers. The increase of accounts 
receivable affects the financial condition of 
the enterprise, and sometimes leads to bank-
ruptcy.

Accounts receivable is the amount of debt 
owned by the company and testify to the 
withdrawal of money of its circulation by 
debtors (legal entities or natural persons 
with the appropriate financial debt enter-
prise), as well as the form of existence of 
current assets.

Accounts receivable is beneficial designed 
for enterprises, namely: 

a) increasing their turnover, and hence the 
mass of the gross income and net profit (all 
other conditions constant); 

b) the faster reserves are implemented, 
which enables to reduce the share of variable 
costs; 

c) sometimes it is possible to make debt as 
profitable asset that is to take the interest for 
the provision of commodity credit.

However, a receivable is a distraction from 
the economic turnover of current assets, ac-
companied by indirect losses of income: 

a) as the longer the repayment period, the 
less income from funds invested in debtors; 

b) funds in debt can lose value due to infla-
tion; 

c) as and for other assets for debt financing 
required source, this also has its price.

With the aim of developing managerial 
decisions regarding the status of accounts re-
ceivable and optimization solutions need to 
take into account the fact that the receivables 
are part of working capital, which forms the 
requirements for physical and legal persons 
regarding the payment of products and ser-
vices. Receivable reduces working capital and 
leads to the need of supplementary funding.

Receivables significant impact on the finan-
cial condition of the enterprise, especially at 
the present time, when the acute problem of 
non-payments for goods, works, services. 
Therefore, the audit of accounts receivable is a 
must, above all, for ensuring guarantees users 
of financial statements regarding the authen-
ticity and legitimacy of information about it.

In modern conditions of managing the 
most difficult issues of financial management 

THE RECEIVABLE IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM

Yamnenko H. Y.  
PhD in Economics, associate professor of the economics of enterprise department of 
SHEI “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”

In the theses are indicated on the relevance of receivables management as it can substantially 
affect the filling of the working capital of the enterprise.

Keywords:  receivables, current assets.
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is the management of receivables, which pri-
marily related to the problem of non-pay-
ment. Enterprises primarily are solving their 
own problems, despite the fulfillment of fi-
nancial obligations payments to contractors. 
This behavior of enterprises is caused by the 
absence of their liable for failure to contrac-
tual obligations and allows them to evade 
settlements with contractors. In such circum-
stances, there is an increasing need of ac-
counts receivable management.

The main causes of the debt crisis include: 
excessive tax pressure on companies; proce-
dure and methods for calculating tax pay-
ments; the tax legislation, which reduces all 
attempts at long-term business planning, lack 
of legislative base of responsibility for viola-
tion of the payment system; high prices of 
bank loans, which do not allow the bulk of 
debtors to use them to replenish working 
capital, don’t balancing the budget. 

The planning, organization and control of 
work with debtors are playing an important 
role in the management of accounts receiv-
able. Development and implementation of 
complex of measures is based on the inven-
tory of receivables, which implies the possi-

bility of its return to the enterprise. Also im-
portant are measures to reduce or collection 
of overdue or doubtful receivables. 

As practice shows, the main condition of 
effective policy implementation, manage-
ment of debtors is the compliance with the 
limit values of receivables and terms of its 
repayment. But if the first factor is within the 
competence of the manufacturer of the prod-
ucts, the latter often directly does not depend 
on it. The only way to ensure compliance 
with the terms of the contracts stands a pre-
liminary analysis of each customer.

Preparation of transparent, reliable and 
theoretically grounded baseline information 
that will be applied in the preparation of fi-
nancial reports is required both internal and 
external users for analysis and evaluation of 
the performance of the company with the 
purpose of making effective management 
decisions.

Consequently, receivables as a component 
part of current assets of the enterprise re-
quires the implementation of new controls 
aimed at reducing its share in the composi-
tion of working capital or the possibility of its 
complete elimination.
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Introduction. In a period of rapid develop-
ment of information technology, continuous 
growth of high budget projects in software 
development (software), it is important to as-
sess the ability in the initial stages possible 
gains and losses on a project to analyze possi-
ble scenarios of development events. Therefore 
there is a need on the choice of methods and 
tools that allow managers to evaluate IT-proj-
ects required resources and determine time 
limitations based on existing characteristics of 
the project: history of similar projects, experi-
ence and employee productivity, enterprise 
features and more. Thus, the question of estab-
lishing an adequate estimation of cost imple-
mentation of the project is relevant.

Presenting main material. The most com-
monly implemented and well documented 
algorithmic model is a model СОСОМО 
(degree, empirical). The family of these mod-
els was established in 1981 based on a data-
base in which the stored projects consulting 
company TRW [3-5].

СОСОМО is a model, targeted for use in 
the three phases of the software life cycle [5]: 
Basic is used during the production specifica-
tions; Intermediate – after determining the re-
quirements for the software; Advanced – used 
after the design software. In general, the mod-
el equation has the form (1):
   (1)

where Е – costs of labor on the project (in 
person-months); S – code size; EAF – factor 
clarifying costs. а and b  – parameters that 

depend on the type of development projects 
that can be a relatively simple; medium diffi-
culty; implemented a rigid set of require-
ments. СОСОМО II  – improved version of 
the basic model СОСОМО. It includes three 
models [3–5]: 1) Application Composition 
Model – used in the early stage of the project 
in order to assess: user interface, interaction 
with the system performance. 2) Early Design 
Model  – high-level model, which requires a 
relatively small number of output parameters 
[4]. 3)  Post Architecture Model  – the most 
detailed model used when the project is ready 
for development. Thus, among the most used 
software valuation software is [2–3]: SLIM 
Estimate and Costar.

Costar (SoftStar Systems), Cost Xpert (Ma-
rotz), SoftwareCost Calculator (Software-
Cost.com)  – means, based on the model 
СОСОМО [3, 5]. For indications accurate 
estimation of cost of software development 
model СОСОМО requires a detailed and 
comprehensive description of the project. 
This may complicate the use of tools based on 
it in the early stages of software development, 
and improves the accuracy of estimates in the 
later stages of software development, the 
analysis of the completed project. To begin, 
we must first correctly set the scale factor 
(listed in the table 1).

Source: The authors investigated
Permissible to use of model implementa-

tions СОСОМО, software lifecycle models; 
Supports work project, consisting of compo-

COCOMO MODEL IS ESTIMATION  
OF COST OF THE SOFTWARE

O.V. Kucheriava
Fourth-year student of economic cybernetics
V.V. Kharchenko
PhD of Economics, Department of IT National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine

Keywords: Software, project management software, estimation of cost of the software, 
means of assessment.
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nents, each of which can perform an assess-
ment resolution. Costar allows carry out as-
sessment in two modes: step by step, wizard 
valuation; interactive, providing a direct indi-
cation of the values of the parameters affect-
ing the project cost. To determine the size of 
the project evaluation using functional points 
or lines of code (LOC). Costar supports limit-
ing the project, based on limiting financial 
costs and deadlines of the project.

Proceed to implement this method directly 
in the program. The experiment showed the 
possibility of use of estimation of cost soft-
ware for local projects, in order to signifi-
cantly reduce the cost of software develop-
ment and optimization work (fig. 1).

For specified project had the following re-
sults: overall development time – 8,2 months, 
the necessary resources for project develop-
ment – 16,9 person-months, the total project 
cost – $ 68,900. Such data were obtained for 
nominal schedule. It should be noted that the 
high cost of the project is due primarily to the 
fact that the project is carried out by special-
ists. But the real value is the software varies, 
depending on whom executed.

In addition, the following results were ob-
tained provisional estimates for phases of the 
project life cycle: specification of require-
ments – 1,1 months, while costs will amount 
1200$, designing – 2,7 months, costs – 7300$, 
detailed design – 4,2 months, costs – 17600$, 

programming and testing – 5,7 months, and 
they are most cost – $ 32600.

Calculate cost estimates software available 
on formulas, as were before. Example calcula-
tions are given below, but using software to 
determine Costar evaluation much easier and 
faster. The functional size of software applica-
tion information systems is determined by 

Table 1.  
Factors scale of program Costar

Scale Fac-
tors (Wi)

Very Low Low Nominal High Very High Extra High

PREC thoroughly 
unprece-
dented

largely 
unprece-
dented

somewhat 
unprece-
dented

generally 
familiar

largely famil-
iar

thoroughly 
familiar

FLEX rigorous occasional 
relaxation

some
relaxation

general
conformity

some
conformity

general 
goals

RESLa little (20%) some (40%) often (60%) generally 
(75%)

mostly 
(90%)

full (100%)

TEAM very difficult 
interactions

some diffi-
cult interac-
tions

basically 
cooperative 
interactions

largely
cooperative

highly
cooperative

seamless 
interactions

Fig. 1. Main window of Costar
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the formula complexity estimation of the fu-
ture project marks the functionality offered 
by Alexander Albrecht:
 ФР = (К1 + К2 + К3)

2,35  (1)
Was used rule of thumb – is an increase of 

three times the size of software increases the 
complexity of the design and manufacture 
seven times. The exponent increase with in-
creasing complexity of the code volume is 
2,35, where classifiers project of information 
system: K1  – scale automation object; K2  – 
customer type; K3 – type of software.

By choosing the appropriate options: К1 – 
Business process automation departments 
and integration with external information 
systems; К2 – Central government; К3 – Data-
base. We have the following result: ФР = 
2959,61 standard units

Size of code application of information 
systems in thousands of lines of source code 
logic (further – РK) is given by:

   (2)

where, KП  – Conversion factor score func-
tionality in the number of logical lines of code.

For a similar formula (1), choose the pro-
gramming language required for the project 
and figure out the size of the code. For a simple 
example we choose C++, Excel, HTML 3.0, da-
tabase language, from here РК= 377,40 (lines).

Calculation complexity of application soft-
ware development information system in 
man-months (further  – Т) based on previ-
ously defined data – РК, Е, Z by the formula:

   (3)

where E – scale complexity index creation 
(design) software information system, which 
is calculated using the formula:

   (4)

Z  – labor cost index creation (design) 
software IP (further – Z), calculated as:

   (5)

Formula (3-5) used with СOCOMO II 
(Method COCOMO allows us to estimate the 
complexity and the development of software. 
The model uses regression formula with pa-
rameters determined based on industry data 
and characteristics of a particular project).

According to of own calculations, for deter-
mination of the scale of labor used indicators 
such development and the corresponding lev-
el: predictability of project developer (interme-
diate level), the flexibility of the development 
process (low level), the degree of destruction 
risks (average level), team cohesion (high lev-
el) and maturity processes of the organization 
developer (high level). This figure was 1.08.

To calculate the index of labor costs multi-
pliers used the following costs: the cohesion 
of the staff (average level), reliability and 
complexity of software applications (high 
level), the complexity of the platform (inter-
mediate level), required reuse level (low lev-
el), staff experience (high level), the use of 
tools (intermediate level), integrity and 
graphics staff (low level). Under such condi-
tions the indicator costs is 1,25.

After finding indicators calculated complex-
ity of application software development infor-
mation system in man-months, Т=2017,57. In 
table 2 shows the effective working time fund 
for the year is 228 days, where, Dy – number of 
days in a year; Dh – the number of holidays; 
Dw – the number of days off; Dhw – the num-
ber of official days off during the holidays 
(New Year, March 8, etc.).

Conclusion. Considering the research re-
sults can be concluded that the modern mar-
ket of software products subjected to great 
competition. Therefore, the development of 
new software products must be accompanied 
by assessment of not only the quality but also 
the cost of the software. Estimating the cost of 
software  – a complex process that requires 
deep theoretical knowledge, practical experi-
ence, appropriate tools. It should be conducted 
to determine the resources required for the 
development, verification and validation of 
software, and to identify risk and uncertainty 
associated with this estimate.
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Table 2.  
Calculation of terms execution of work

Effective Fund-time work for one work-
er 2016. (Fef)
Dy 365

Dh 11

Dw 105

Dhw 21

Fef 228
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Основним завданням будь-якої організа-
ції є максимально ефективне використан-
ня потенціалу своїх співробітників. Саме 
тому нині відбувається переорієнтація су-
часних технологій управління у бік моти-
вації, яка враховує глибинні особові моти-
ви співробітників, а також неформальну 
структуру організації. Нині багато керів-
ників не надають особливого значення змі-
нам, що відбуваються, що істотно знижує 
ефективність управління. Це пов’язано з 
відсутністю методології побудови чіткої 
системи управління, потреби сучасного 
співробітника, що враховує, і вимоги змін-
ного стану зовнішнього середовища.

Вивчення поняття мотивації персоналу 
було здійснене по наукових працях таких 
зарубіжних дослідників як: Ф. Тейлора, Г. 
Эмерсона, А. Файоля, Е. Мэйо, Д. МакКле-
ланда, С. Альдерфера, А. Маслоу, Ф. Герц-
берга, Д. Адамса, В. Врума, Л. Портеру, У. 
Оучи, П. Друккера. Нині дослідження мо-
тивації персоналу та власне формування 
процесу мотивації в сільськогосподар-
ських підприємствах потребують більш 
детального дослідження.

Мотивація є складним процесом спо-
нукання людини до певної поведінки і ді-
яльності під впливом внутрішньоособо-
вих та зовнішніх чинників. Мотивація  – 
результат багатоступінчастої взаємодії 
внутрішнього світу людини  – передусім 
його потреб і стимулів, здатних задоволь-

нити ці потреби, а також ситуації, в якій 
здійснюється сприйняття стимулу і 
з’являється активність, спрямована на 
його отримання [2; 4].

У класичній зарубіжній і вітчизняній 
літературі по менеджменту мотивація має 
різні визначення. Так, відомі у всьому світі 
класики М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедо-
ури визначають мотивацію як процес спо-
нукання себе і інших до діяльності для 
досягнення особистих цілей або цілей ор-
ганізації. У їх розумінні мотивація є усві-
домленим вибором людиною того або ін-
шого типу поведінки, визначуваної комп-
лексною дією зовнішніх (стимули) і вну-
трішніх (мотиви) чинників [3].

Слід зазначити, що головною метою 
менеджменту будь-якої компанії повинне 
стати формування у співробітників вну-
трішньої мотивації, оскільки саме тоді він 
починає сприймати себе як першопричи-
ну власної поведінки. Як наслідок цього у 
працівника знижується залежність від по-
зитивних і негативних підкріплень з боку 
керівництва та зросте самомотивация.

Проведеним дослідженням встановлено 
індикатори, згідно яких можна оцінити рі-
вень самотивації у певного співробітника:

– формування відчуття радості від ро-
боти;

– розвиток зацікавленості у праці;
– ідентифікація працівника з підприєм-

ством;

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Г.А. Харченко
к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України
І.В. Кшан
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: мотивація, персонал, сільськогосподарське підприємство.
Keywords: motivation, personnel, agricultural enterprise.
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– співпраця;
– спонукання до виникнення нових ідей 

та представлень;
– пропадає необхідність в додаткових 

стимулах для підвищення ефективності 
персоналу.

Раніше в Україні значним попитом ко-
ристувалися виплати на харчування, а 
безкоштовні путівки в санаторії входили в 
пакет стандартних пільг для кожного спів-
робітника. На жаль, в даний час керівни-
цтво організацій, особливо сільськогоспо-
дарсьих підприємств, практично не при-
діляє належної уваги своїм підлеглим, а 
точніше не намагаються зацікавити або 
якось утримати на робочому місці, вважа-
ючи, що незамінних людей просто не іс-
нує. Вітчизняні підприємства часто вико-
ристовують в якості мотивації не зовсім 
правильний підхід, який полягає в заля-
куванні та придушенні працівника. Спів-

робітників можуть лякати зниженням за-
робітної плати, звільненням, позбавлен-
ням премії.

Безумовно, що українським підприєм-
ствам слід тримати орієнтир на досвід і 
практику західних колег. Повністю наслі-
дувати закордонну систему, на нашу дум-
ку, не варто, а необхідно розробити свою 
систему мотивації і заохочення з части-
ною західної корпоративної культури. Та-
кож не варто забувати, що нематеріальні 
способи заохочення потрібно використо-
вувати тільки в тому випадку, коли по-
вною мірою задоволені всі фінансові по-
треби співробітника.

Впровадити будь-яку окрему модель 
для України неможливо, потрібен симбі-
оз моделей. Їх впровадження залежить не 
лише від бажання керівництва, але і від 
економічної ситуації в країні, норматив-
ної, законодавчої бази, фінансових мож-

Таблиця 1 
Особливості формування зарубіжних систем мотивації праці

Країна/модель Основні фактори
мотивації

Відмінні особливості мотивації праці

США 
(американська)

Заохочення 
підприємницької
активності
Якість роботи
Висока кваліфікація

Поєднання елементів відрядної і погодинної 
систем оплати праці
Участь у прибутку
Технологічні надбавки
Премії за безаварійну роботу, тривалу 
експлуатацію обладнання та інструментів
Дотримання технологічної дисципліни
Система подвійних ставок

Великобританія
(англійська)

Дохід Участь у прибутках
Пайова участь у капіталі
Трудова пайова участь
Чисто трудова участь

Німеччина Якість Стимулювання праці
Соціальні гарантії

Франція Кваліфікація
Якість роботи
Кількість 
раціоналізаторських
пропозицій
Рівень мобілізації

Індивідуалізація оплати праці
Ініціативність
Бальна оцінка праці працівника з професійної 
майстерності, продуктивності праці, якості 
роботи, дотримання правил техніки безпеки,
етики виробництва
Додаткові винагороди

Швеція Солідарна заробітна 
плата

Диференціація системи податків і пільг
Спільна соціальна політика

Японія Професійна 
майстерність
Вік
Стаж
Результативність праці

Довічний найм
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ливостей підприємства, культури, мента-
літету тощо. Вважаємо, що доцільніше 
буде запозичити деякі елементи цих мо-
делей мотивації. Проаналізувавши та-
блицю 1, можливо запропонувати для 
українських підприємств американську, 
англійську та французьку моделі мотива-
ції праці.

Саме ці моделі поєднують різноманітну 
кількість мотиваційних важелів та їх лег-
ше застосовувати на вітчизняних підпри-
ємствах. Зокрема, впровадження елемен-
тів американської моделі дозволить підви-
щити рівень задоволеності роботою. Її 
якість, допоможе суттєво економити на 
виробництві продукції та збільшувати об-
сяги випуску, не погіршуючи її якість.

Джерело: побудовано за матеріалами 
досліджень.

Проте, варто зазначити, її впроваджен-
ня передбачає досить часту атестацію пра-
цівників та підвищення їхньої кваліфіка-
ції, що може дозволити собі не кожне 
підприємство. Участь у прибутках компа-
нії, за англійською моделлю, суттєво під-
вищить зацікавленість працівників у ре-
зультатах своєї діяльності, внаслідок чого 
зросте продуктивність та ефективність 
праці. Однак, можуть виникати певні 
труднощі у вимірюванні обсягу роботи 
кожного працівника (якщо це не вироб-
ниче підприємство) та його вкладу у за-
гальний результат. Також не кожний пра-
цівник може вкласти свої кошти у цінні 
папери компанії. Схоже до англійської, 

французька модель також передбачає ви-
плати заробітної плати залежно від обся-
гів виконаної роботи та участь працівни-
ків у прибутках компанії.

Висновки. Отже, варто зауважити, що 
рівень мотивування працівників сільсько-
господарських підприємств нашої країни 
відстає від рівня розвинених країн, що 
також відображається на стані її економі-
ки. Тому варто запозичувати досвід зару-
біжних компаній, використовувати ефек-
тивні системи мотивації праці, враховую-
чи відмінності між окремими людьми, що 
дозволить поставити кожного працівника 
і колектив у такі економічні умови, при 
яких з’явитися можливість найбільш по-
вно поєднувати особисті інтереси з робо-
чими цілями. Також необхідно акцентува-
ти увагу на соціально-психологічних ас-
пектах мотивації, що визначають вну-
трішню мотивацію персоналу.
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В современных условиях развитие биз-
неса на любом рынке происходит с опо-
рой на информационные технологии – со-
вокупность ресурсов, предназначенных 
для хранения, переработки данных и ком-
муникаций и обеспечивающих широкие 
инфраструктурные возможности для 
управления в режиме реального времени. 
Конкурентоспособность компаний, дей-
ствующих в энергетическом секторе, так-
же находится в прямой зависимости от 
умелого использования преимуществ ИТ. 
Соответствовать требованиям нового 
времени может только качественно новая 
теплоэнергетическая система  – финансо-
во устойчивая, экономически эффектив-
ная и динамично развивающийся, соот-
ветствующий экологическим стандартам, 
оснащенная передовыми технологиями и 
высококвалифицированными кадрами.

Теплоэнергетические предприятия от-
носятся к разряду крупнейших в стране и 
задача информатизации в этой индустрии 
всегда была наиболее приоритетной, чем 
для других отраслей российской экономи-
ки. В большинстве крупных теплоэнерге-
тических компаниях уже внедрены мас-
штабные ERP-решения, в основном на 
платформе SAP [1]. В настоящее время 
практически на всех таких предприятиях 
идут проекты по разработке, внедрению и 
тиражированию типовых решений для 
различных видов бизнеса или вертикально-
интегрированных решений, корпоратив-
ных хранилищ данных и построению на 
их основе аналитической отчетности для 

принятия управленческих решений. Про-
граммные решения в области регистра-
ции и контроля основных показателей 
сейчас наиболее востребованы, так как 
позволяют холдингам более качественно 
проводить планирование и бюджетирова-
ние, анализировать состояние основных 
производственных объектов и соответ-
ственно необходимость инвестиций в то 
или иное направление, тем самым опти-
мизируя затраты компании в целом.

Разработка такого проекта позволит ре-
шить многие проблемы предприятия, в 
частности, проблему сокращения денеж-
ных средств в организации. Выделяют не-
сколько направлений автоматизации от-
расли, связанных с движением докумен-
тов, которые определяются профилем 
предприятия. Для теплоснабжения особо 
актуальна договорная деятельность, ва-
жен проектный документооборот. Для ре-
шения обозначенных проблем предлага-
ется методика разработки проекта систе-
мы контроля и регистрации показателей. 
Методика проектирования в этом случае 
заключается во взаимосогласованном 
проведении технико-экономических рас-
четов и решении проектных задач по со-
ставным частим и элементам проекта 
(рис. 1).

Схема решения проектных задач: рас-
пределение на основании предполагаемо-
го числа, объемов и размещения произ-
водственных подразделений и центров, 
расчетов экономических показателей; рас-
чет эффективности проекта, потребности 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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в ос новных и оборотных фондах, трудо-
вых ресурсах, капиталовложе ниях, со-
ставление плана реализации проекта.

Данный метод позволяет создать проект 
в несколько этапов: организация проекта и 
его обоснования, формирование требова-
ний и разработка ТЗ, проектирование (тех-
нический проект) и завершения проекта.

В течение фазы «организация проекта» 
определяются цели и задачи проекта, оце-
ниваются ключевые характеристики про-
екта, например такие, как риски и при-
быль, формируются требования и разра-
батывается ТЗ. После чего наступает 
фаза – обоснования проекта, которая за-
вершается принятием решения о целесоо-
бразности открытия проекта. После этого 
наступает фаза, проектирование или тех-
нический проект, которая завершается 
вводом нового продукта или услуги в экс-

плуатацию. После начинается фаза завер-
шения проекта, подводятся итоги, кото-
рые затем анализируются.

Результатом проектирования служит 
полный комплект документации, содержа-
щий достаточные сведения для изготовле-
ния объекта в заданных условиях. Эта до-
кументация и есть проект, точнее конечное 
описание объекта. Автоматизированная 
система контроля и учета энергоресурсов 
жизненно необходима производственным 
предприятиям и окупаемость таких затрат 
на создание подобных систем напрямую 
зависит от опыта внедренческой команды 
и качества используемых систем и инстру-
ментов автоматизации.

Литература
1. Зимин К. А. Выбор платформы для ERP-системы. 

М.: Построение уникальной по охвату, масштабу 
и решениям ERP-системы, – №8, 2016, С.23

Рисунок 1 – Разработка ИТ-проекта теплоснабжения
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Вагоме значення в економіці підпри-
ємств мають показники затрат праці в 
розрахунку на одиницю продукції, або ж 
трудомісткість. Трудомісткість продукції 
є важливим планово-економічним показ-
ником, який характеризує як ступінь ви-
користання трудових ресурсів на підпри-
ємстві, так і рівень ефективності всієї 
ринкової системи в цілому. В тому числі 
зниження трудомісткості продукції віді-
грає велике значення для підвищення 
продуктивності праці на підприємстві та 
підвищення оплати праці працівників.

Теоретичні й практичні аспекти дослі-
дження трудомісткості продукції висвіт-
лено у наукових розробках зарубіжних і 
вітчизняних вчених.

Вагомий внесок у дослідження питань 
трудомісткості виробництва зробили як 
зарубіжні вчені-економісти: Б. Генкін, 
М. Грачьов, В. Ліхтенштейн, А. Любінець-
кий, Г. Слєзінгер, так і вітчизняні вчені: С. 
Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, О. Загоро-
дна, Б. Ігумнов, Є. Качан, В. Лагутін, С. 
Покропивний, В. Серединська, О. Уман-
ський, Р. Федорович, Л. Шваб, А. Шегда та 
інші. Проте питання відновлення показ-
ників трудомісткості продукції та їх роз-
рахунку на сучасному етапі є актуальни-
ми для підприємств України.

На основі викладеного можна сформу-
лювати завдання дослідження, яке поля-
гає в узагальненні теоретичних основ ви-
значення трудомісткості продукції на під-
приємстві та пошуку шляхів зниження 

трудомісткості у системі економії витрат 
виробництва.

Трудомісткість продукції є важливим 
планово-економічним показником, що ха-
рактеризує не тільки ступінь використан-
ня трудових ресурсів на підприємстві, але 
й рівень ефективності всієї ринкової сис-
теми в цілому.

На підставі аналізу літературних дже-
рел нами узагальнено підходи до тракту-
вання сутності категорії «трудомісткість» 
в табл. 1.

Аналіз відомих з літератури підходів 
дозволяє з’ясувати, що серед вчених про-
довжується дискусія навколо тлумачення 
сутності трудомісткості, що зумовлює від-
мінності в методологічних підходах до її 
вимірювання.

Трудомісткість є зворотним показни-
ком рівня продуктивності праці. Трудо-
місткість найтіснішим чином пов’язана з 
показником виробітку: чим менше трудо-
місткість, тим вищий виробіток, знижен-
ня трудомісткості означає зростання ви-
робітку.

Переваги показника трудомісткості 
продукції перед показником виробітку 
наступні:

по-перше, він встановлює пряму залеж-
ність між обсягом виробництва і трудови-
ми затратами;

по-друге, застосування показника тру-
домісткості дозволяє пов’язати проблему 
виміру продуктивності праці з факторами 
і резервами її зростання;

ТРУДОМІСТКІСТЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чернушкіна О. О.
кандидат економічних наук, доцент
Поліщук Т. І.
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по-третє, він дозволяє зіставляти ви-
трати праці на однакові вироби в різних 
цехах і ділянках підприємства;

по-четверте, виключає вплив на показ-
ник продуктивності праці змін в обсязі 
поставок по організаційній структурі ви-
робництва.

Існують такі чинники, що впливають на 
трудомісткість продукції: кваліфікацій-
ний, професійний рівень робітників; тех-
нічна й енергетична озброєність праці; 
механізація та автоматизація технологіч-
них процесів; запровадження прогресив-
ної техніки, технології, матеріалів; органі-
зація нормування праці; застосування у 
виробництві комплектуючих виробів та 
покупних напівфабрикатів; поліпшення 
якості структури, асортименту продукції; 

удосконалення організації виробництва й 
управління.

Кваліфікаційний та професійний рівень 
робітника відіграє досить значну роль у 
зниженні трудомісткості продукції. Меха-
нізація та автоматизація забезпечать міні-
мальне втручання людини у процес ви-
робництва продукції, а тому і знизить її 
трудомісткість. Суттєвий вплив на рівень 
і динаміку трудомісткості справляє засто-
сування комплектуючих виробів та по-
купних напівфабрикатів. Збільшення їх 
питомої ваги забезпечує зниження трудо-
місткості продукції.

Значний вплив на рівень і динаміку тру-
домісткості виробництва продукції вияв-
ляє нормування праці. Аналіз стану і 
якості нормування праці проводиться за 

Таблиця 1 
Підходи до сутності категорії «трудомісткість» у наукових дослідженнях

Автор Визначення Джерело
Шегда А.В. Трудомісткість – обернений показник рівня продуктивності 

праці, що характеризується кількістю робочого часу, 
витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, 
послуг)

[1, с. 258]

Шваб Л.І. Трудомісткість – це показник, що характеризує затрати 
часу на одиницю продукції (тобто обернена величина 
виробітку)

[2, с. 388]

Серединська В.М., 
Загородна О.М., 
Федорович Р.В.

Трудомісткість – це показник, що характеризує затрати 
робочого часу на виробництво певної продукції чи на 
виконання конкретної технологічної операції.
Трудомісткість одиниці продукції – це результат 
співвідношення робочого часу і кількості випущеної 
продукції. Одиниця виміру – робочий час.
Трудомісткість одної гривні випущеної продукції 
розраховується як частка від ділення фонду робочого часу 
в людино-годинах на обсяг товарної продукції.
Трудомісткість окремих видів продукції розраховується як 
частка від ділення фонду робочого часу в годинах на 
виготовлення певного виду виробів на кількість видів 
продукції одного найменування в натуральному вигляді.

[3, с. 290]

Грішнова О.А. Трудомісткість – це обернений показник рівня 
продуктивності праці, що характеризується кількістю 
робочого часу, витраченого на виробництво одиниці 
продукції (робіт, послуг)

[4, с. 385]

Покропивний С.Ф. Трудомісткість – це обернений метод вимірювання 
продуктивності праці, він розраховується діленням 
чисельності працюючих на обсяг продукції або послуг. 
Трудові показники потребують добре налагодженої роботи 
з технічного нормування та обліку праці. 

[5, с. 370]

Качан Є.П. Трудомісткість – це показник, який характеризує затрати 
часу на
одиницю продукції (тобто обернена величина виробітку)

[6, с. 254]
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станом охоплення робіт нормуванням, 
обґрунтованістю і напруженістю чинних 
норм та оцінкою ступеня їх виконання. 
Частку нормованих робіт у їх загальному 
обсязі аналізують як у розрізі окремих ви-
робництв, так і за категоріями працівни-
ків і в середньому на підприємстві

Зниження трудомісткості продукції на 
будь-якому підприємстві залежить від ба-
гатьох чинників – як зовнішніх, так і вну-
трішніх. Але всі ці чинники можна 
об’єднати у такі групи [6, с. 152]:

1) матеріально-технічні, які визнача-
ються рівнем розвитку та ступенем вико-
ристання засобів виробництва;

2) організаційно-економічні, які харак-
теризують ступінь розвитку організації та 
управління суспільного виробництва;

3) соціально-психологічні, що пов’язані 
з роллю людини в суспільному виробни-
цтві і характеризують ступінь викорис-
тання робочої сили.

Для запобігання зниження трудоміст-
кості продукції ми можемо запропонува-
ти такі заходи:

1. Налагодити систему управління тру-
домісткістю продукції підприємств.

2. Постійно здійснювати модернізацію 
старого обладнання та автоматизацію тех-
нологічних процесів видобутку залізної 
руди.

3. Регулярно здійснювати навчання та 
підвищення кваліфікації працівників для 
можливості суміщення ними професій.

4. На основі проведеного прогнозу необ-
хідно оптимізувати кількість робітників на 
кожному виробничому процесі, що не до-
зволить перехід трудомісткості у від’ємні 
значення та дасть можливість збільшувати 
середньогодинний виробіток робітників.

З наведеного вище можна зробити ви-
сновок, що трудомісткість продукції є до-
сить важливим показником при аналізі 
економічної діяльності підприємства, тому 
слід відновити цей показник у річній звіт-
ності підприємств. Це сприятиме більш 
ефективному аналізу використання праці 
та виявленню резервів підвищення про-
дуктивності праці. З метою зменшення 
трудомісткості продукції на сучасному ета-
пі розвитку економіки є необхідним впро-
вадження науково-технічних досягнень, 
новітніх технологій, а також раціональне 
використання фонду робочого часу, скоро-
чення трудових затрат на виробництві.
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Господарська практика потребує прове-
дення низки комплексних досліджень, 
спрямованих на удосконалення та розви-
ток методів і методик нормування праці. 
Саме через це досить актуальним є науко-
ве вивчення систем мікроелементного 
нормування, а також дослідження мікро-
елементного нормування як методу нор-
мування праці на підприємстві.

Проблеми нормування праці на підпри-
ємствах та теоретичні засади методу мі-
кроелементного нормування розглядали в 
наукових публікаціях В.В. Адамчук, І.В. 
Багрова, А.Д. Гальцов, Б.М. Генкін, С.Г. 
Дзюба, Ю.Г. Одегов, П.Ф. Петроченко, Г.Є. 
Слезінгер, Л.М. Фільштейн та інші автори. 
Проте, теорія мікроелементного норму-
вання у вітчизняній науці недостатньо 
розглянута. Тому, дослідження мікроеле-
ментного нормування та пошук можли-
вості його запровадження на сучасних 
підприємствах є одним з першочергових 
завдань, що зумовило актуальність теми 
дослідження.

Метою дослідження є узагальнення тео-
ретичних основ мікроелементного норму-
вання та обґрунтування необхідності його 
запровадження в сучасну практику госпо-
дарювання.

Мікроелементне нормування є етапом 
хронометражу при проведенні стандарти-
зованої роботи по покращенню операцій 
виробничого процесу, а в подальшому  – 
створення робочих стандартів виконання 
технологічних операцій виробничим пер-

соналом – стандартизованих операційних 
карт.

Використання результатів мікроеле-
ментного нормування з застосуванням 
методики розрахунку собівартості виробу 
на мультибазисній основі розподілу ви-
трат [1] дозволяє: здійснити розрахунок 
собівартості виробу з урахуванням реаль-
них витрат на виробництво продукції; 
моделювати найбільш оптимальні, «анти-
затратні», маршрути і прийоми обробки 
виробу.

Мікроелемент  – простий елемент руч-
ної операції, є закінченою дією, яка харак-
теризується єдністю цільової настанови, 
постійним складом взаємодіючих об’єктів 
і складається з одного трудового руху або 
їхнього комплексу, що виконується безу-
пинно [2, с. 151].

Сутність мікроелементного нормуван-
ня в тому, що найскладніші і різноманітні 
за своїм характером трудові дії є комбіна-
ціями простих, первинних елементів (мі-
кроелементів), таких як «перемістити», 
«взяти», «повернути» і т.д.

Мікроелементи складаються з одного 
або декількох рухів, що виконуються без-
перервно, і подальше розділення яких не-
доцільно.

Мікроелементне нормування формує 
нормативи для кожної операції, які сумар-
но дають норми трудовитрат на процес. 
Мікроелементні нормативи – це величини 
часу, необхідні для виконання конкретно-
го мікроелемента більшістю виконавців. 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО НОРМУВАННЯ 
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
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Дані нормативи розробляються із засто-
суванням відео- і кінозйомки робочого 
процесу за результатами статистичної об-
робки даних (рис. 1).

Використання мікроелементних норма-
тивів дозволяє аналізувати виробничий 
процес, проектувати, обґрунтовувати його 
раціональний варіант, покращувати метод 
роботи [3].

Головне завдання мікроелементного 
нормування  – визначення часу, який по-
трібен для виконання тієї чи іншої дії при 
роботі в стандартному темпі (стандартна 
продуктивність).

Мікроелементні системи нормативів 
розробляють на трудові рухи і трудові дії, 
правильне комбінування яких дозволяє 
проектувати раціональний склад і струк-
туру трудових процесів і встановлювати 
на цій основі тривалість як окремих його 
елементів, так й усього процесу в цілому. 
Саме в цьому полягає сутність мікроеле-
ментних систем часу і методів нормуван-
ня праці [2, с. 151].

В даний час існує багато систем і класифі-
кацій мікроелементних нормативів часу, які 
розрізняються складом мікроелементів, по-
рядком обліку чинників, впливають на їх 
тривалість, і рядом інших показників [4].

Система мікроелементного нормуван-
ня, розроблена в 40-х роках X.Мейнардом 
і його колегами Г.Стегементором і Дж.
Швабом, – спосіб аналізу ручної операції 
або підбору для кожного руху мікроеле-
ментного нормативу часу.

Серед систем мікроелементного норму-
вання широке застосування в зарубіжній 
практиці отримали: МТМ (система вимі-
ру методів роботи) та її різновиди МТМ-1, 
МТМ-2, МТМ-3, МТМ-В; МТА (аналіз 
часу та рухів); МОДАПСТ (система укруп-
нених нормативів) та ін. На вітчизняних 
підприємствах в більшості випадків ви-
користовується базова система мікроеле-
ментних нормативів часу (БСМ).

При розробці БСМ [5] проводилися 
розрахунки на ЕОМ методами багатови-
мірного регресійного аналізу для оцінки 

Рисунок 1. Схема проведення мікроелементного нормування

Рисунок 2. Основні етапи розрахунку норм часу із застосуванням мікроелементного нормування 
з оформленням MOST- калькулятора
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впливу кількісних факторів і методами 
багатовимірного дисперсійного аналізу 
для оцінки впливу якісних факторів. 
Оцінка суттєвості впливу кількісних фак-
торів визначалася по t-критерію, якісних – 
по F-критерію. Формули залежності часу 
виконання мікроелементів від факторів, 
ґрунтувалися на степеневій формі 
зв’язку.

З огляду на те, що одним з призначень 
системи мікроелементних нормативів 
часу є мікроелементний аналіз і проекту-
вання раціональних трудових процесів, в 
БСМ була прийнята символіка, що забез-
печує зрозумілий запис трудового проце-
су і чинників, що впливають на окремі 
елементи. Система містила нормативи 
часу на 50  мікроелементів, об’єднаних в 
19 груп.

У практиці вітчизняних підприємств 
доцільним буде використання системи мі-
кроелементного нормування MOST 
(Maynard Operation Sequence Technique) 
як ефективного інструменту розкладання 
операції на елементарні дії. Для розрахун-
ку норм часу застосовується мікроеле-
ментне нормування з використанням 
MOST-калькулятора за такими основни-
ми етапами (рис. 2).

Цифри, що використовуються в системі 
MOST, показують час виконання потріб-
ної дії в комфортному темпі, який може 

зберігатися в цій частині виробничого 
циклу протягом усього робочого дня.

Отже, узагальнюючи наше дослідження 
можна сказати, що мікроелементні систе-
ми нормування праці є одним з найпер-
спективніших напрямків розвитку сучас-
ної організації праці. Самий же метод мі-
кроелементного нормування легко підда-
ється автоматизації, дозволяє економити 
час, енергію та кошти на утримання норму-
вальників і дає об’єктивні результати нор-
мування, які не піддаються впливу праців-
ника і нормувальника та дозволяє форму-
вати нормативну чисельність проектова-
них технологічних процесів, фактичні 
трудовитрати, які заміряти неможливо.
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Социальные преобразования в коллек-
тиве практически выражаются через си-
стему показателей и мероприятий, обо-
сновывающих эти показатели. Они обе-
спечивают выполнение заданий плана, 
служат критерием реализации его целе-
вой функции. Благодаря показателям про-
цесс социального развития коллектива 
получает конкретное выражение. Только 
посредст вом системы показателей соци-
альное планирование приобретает пред-
метность, она позволяет предста вить, по 
каким аспектам и что планируется, на ка-
кой срок, как направляется социальное 
развитие коллектива, на изменение каких 
социальных характеристик нацелены по-
казатели и мероприятия.

Объектами здесь являются личность, 
социальная группа, коллектив, социаль-
ная структура и соци альные отношения в 
коллективе, социальные процессы. По-
казателям социального развития свой-
ственны те же осо бенности, которые 
обычно отмечают, говоря о собственно 
со циальном (социологическом) факте, 
ибо эти показатели есть не что иное, как 
констатация современною состояния 
соци ального факта или прогноз его буду-
щего состояния.

Показатели социальном развития име-
ют во многих случаях статистический ха-
рактер. Выраженные в них различ ные со-
циальные характеристики выступают, 
поэтому не характеристиками, например, 
конкретной личности, а среднестатисти-
ческой личности, как социального типа, 
как типичного представителя той или 
иной социальной группы.

Таким образом, понятие точности по-
казателей социального развития имеет 
свои специфические особенности. Воп рос 
о точности может быть правильно решен 
лишь в том слу чае, если он соотнесен с 
характером планируемого «материала», с 
характером изменений [1, 246].

Жестко запланированный показатель 
(например, сократить количество наруше-
ний дисциплины за такой-то срок на 
столько-то %) может быть столь точно до-
стигнут лишь случайно. И, наоборот, на-
учный прогноз и определение на его осно-
ве каких-то перспективных изменений с 
известной (порой довольно высокой) сте-
пенью вероятности, являлся бы в данном 
случае в принципе более точным, ибо со-
ответствовал бы характеру объекта и воз-
можным средст вам воздействия на него.

Наконец, особенность показателей со-
циального развития проявляется и в ха-
рактере их нормативной базы. В социаль-
ном развитии возникает необходимость 
оценки, то есть, необходимость ориенти-
роваться на какие-то нормы, сравнивать с 
ними планируемые и достигнутые резуль-
таты.

Системность показателей социального 
развития обнаруживается в необходимо-
сти в комплексе учитывать их связи и взаи-
мовлияние в процессе всех процедур пла-
нирования: от оценки исходной ситуации 
до определения перспективы. Сложность 
системы показателей обусловлена сложно-
стью, многомерностью самого объекта со-
циального развития. В этой системе можно 
выделить несколько существенных, свя-
занных между собой аспектов: 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА
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– показатели образуют определенную 
систему по глубине (ступеням) отражения 
объекта социального развития;

– показатели образуют органически свя-
занную систему, поскольку они являются 
обобщенными характеристиками социаль-
ного статуса личности (группы) и образую-
щих социальный статус частных статусов;

– показатели социального развития об-
разуют определенную систему в связи с 
тем, что они отражают различные струк-
турные срезы коллектива: его социаль-
ную, демографическую, производственно-
функциональную и т. п. структуры.

В системе показателей социального раз-
вития можно выделить по степени глуби-
ны отражения объекта несколько уровней 
или ступеней: 1) условия развития кол-
лектива, группы, личности; 2) характер 
поведения в коллективе; 3) состояние со-
знания коллективного, группового, лич-
ностного [2, 295]. Соответственно, пока-
затели плана социального развития кол-
лектива можно сгруппировать еще и сле-
дующим образом: во-первых, показатели 
условий развития коллектива, группы, 
лично сти; во-вторых, показатели, харак-
теризующие факты поведения коллекти-
ва. личности, группы; в-третьих, показа-
тели, характеризующие факты сознания 
коллектива, группы, личности.

Так, например, показатели первой группы 
отражают условия жизнедея тельности, их 
состояние и изменение., например, состоя-
ние условий труда, уровень механизации и 
ав томатизации труда, величина заработной 
платы, состояние мате риальных условий 
для рациональной организации свободного 
и т.д. В целом, можно сказать, что эти по-
казатели отражают состояние и развитие 
мате риальной базы труда, быта и духовного 
развития личности и. коллектива. В основ-
ном это – либо сами по себе экономические 
показатели, либо близкие к ним по форме и 
смыслу. Но здесь эти показатели приобрета-
ют несколько иной смысл, посколь ку стано-
вятся выразителями социального положе-
ния коллек тива, личности, группы, вырази-
телями социальных отноше ний. Экономи-

ческие показатели, как бы выводятся за 
пределы собственно экономической сферы 
и обнаруживают свое более широкое соци-
альное содержание [3, 17].

В экономическом планировании вели-
чина заработной пла ты выступает как 
элемент затрат на производство продук-
ции, что определяет характер отношения 
к этому показателю и за дачи, возникаю-
щие в связи с его планированием. В 
социаль ном  – уровень заработной платы 
является характеристикой социального 
положения. Степень технической осна-
щенности производства выступает как 
момент, определяющий содержание труда 
различных групп работников, а через 
это  – их социальное лицо, принадлеж-
ность к той или иной социальной группе. 
Величина производительности труда при 
прочих равных условиях может служить 
показателем отношения к труду.

Развитие производства, экономики со-
ставляет естественную материальную 
основу развития всех других обществен-
ных отношений. Поэтому в основе соци-
ального развития, в конечном счете, также 
лежат экономические показатели. Эконо-
мическое развитие, как общее (страны, ре-
гиона, отрасли), так и предприятия опреде-
ляет примерные границы и материальные 
возможности социального развития.

Таким образом, одни и те же показатели 
в экономическом и социальном развитии 
имеют разный смысл и требуют к себе 
разного отношения. Этим снимается во-
прос о дублиро вании некоторых эконо-
мических показателей в плане соци-
ального развития, снимаются сомнения 
относительно целесо образности их ис-
пользования в социальном плане.
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Уряди країн створюють податкові сис-
теми, з огляду на історичні та національні 
надбання країни, спираючись на почуття 
обов’язку платника податків виплачувати 
те, що належить державі. Звичайно, існу-
ють законопорядні громадяни, які вико-
нують свої податкові зобов’язання, але з 
часом, їх кількість помітно скорочується. 
Причинами скорочення можуть бути: 
збільшення повсякденних витрат, що 
спричинене бажанням нагромадження 
власного капіталу або зростання людських 
потреб через зміну вектору пріоритетів 
життєдіяльності та побуту.

Сплата податків повинна нести за со-
бою юридичну відповідальність. Але діючі 
адміністративна та кримінальна система 
покарання не забезпечують повноцінну 
гарантію оплати податків.

Історія оподаткування та фіскальних 
заходів доводить, що ухилення юридич-
них та фізичних осіб, здійснюється різно-
манітними та вельми винахідливими ме-

тодами, тому державі приходиться докла-
дати великих зусиль для попередження й 
розкриття не законних схем.

Податкова політика в Україні почала 
свій розвиток у 1991 році, з набуття неза-
лежності після розпаду СРСР. Держава 
пройшла важкий шлях розбудови та ево-
люції, які супроводжувалися внутрішніми 
та зовнішніми економічними, політични-
ми, соціальними кризами, і на сьогодні 
маємо систему органів контролю та об-
слуговування оподаткування, які відпові-
дають міжнародним вимогам та стандар-
там.

В Україні поступово змінюються 
соціально-економічні стандарти життя на 
більш якісні, демократичні та зрозумілі, 
але наявна тіньова економіка, що стано-
вить, за неофіційними даними, близько 
40% від валового внутрішнього продукту, 
що може свідчити про стан соціально-
економічної політики держави. Боротьба 
з ухиленням від сплати податків стала 
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нормою податкової поведінки, це має ви-
рішальне значення для подальшого роз-
витку національної економіки.

Важливий дослідницький та практич-
ний внесок в розвиток боротьби з тіньо-
вою економікою зробили такі наукові та 
політичні діячі: П.П. Андрушко, М.Г. Гор-
дієнкоп, О.В. Турчинов, О.А. Бачинська і 
інші. Результати досліджень показали, що 
загальні методологічні принципи, які ви-
користовуються в управлінні оподатку-
вання в розвинених країнах існують на 
основі національних характеристик, обу-
мовлених історичним досвідом, звичаями, 
традиціями, фолкльором та цінностями 
народу.

Світовий досвід показує, що податкова 
політика може бути ефективною тільки 
тоді, коли в її формуванні урахувано на-
ціональні особливості соціально-
економічного розвитку. Вочевидь, при 
створенні сучасної національної системи 
контролю та обслуговування оподатку-
вання в України, дані особливості оподат-
кування, не були враховані.

Однією з причин нестабільності еконо-
міки є недосконалість і неоднозначність 
тлумачень податкового законодавства. 
Високі податки і їх кількість перешкоджа-
ють ринковим реформам у країні. До їх 
складу входять структурні елементи: пря-
мі податки (податки на доходи фізичних 
осіб, на нерухомість, а також податки на 
прибутки, отримані у вигляді відсотків), 
непрямі податки (акцизи, мито та податок 
на додану вартість), а також інші податки 
і збори (збір з осіб, що беруть участь у грі 
на тоталізаторі на іподромі; збір за право 
використання місцевої символіки; збір за 
право проведення кіно- і телезйомок; збір 
за проведення місцевого аукціону, кон-
курсного розпродажу і лотерей). Після 
прийняття Податкового кодексу в Україні 
діє 135 платежів (податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів) ‒ що є найгіршим 
показником у світі. Як наслідок ‒ ухилен-
ня від сплати податків або навіть повна 
відмова. Це актуалізує пошук ідентифіка-
ції перетину інтересів держави та бізнесу 

у системі бухгалтерського обліку та опо-
даткування.

Дослідження причин злочинності в по-
датковій сфері є особливо важливим на 
сьогодення, враховуючі наслідки податко-
вого шахрайства для економіки держави. 
Важливим є також вибір найбільш ефек-
тивних інструментів для вирішення цієї 
проблеми.

Фізичні та юридичні особи, резиденти 
та нерезиденти намагаються розробити 
шляхи для уникнення сплати податків, 
найпоширеніші з них:

• прогалини в чинних законодавчих 
актах;

• замість безготівкових розрахунків 
впроваджують готівкові;

• відкривають по декілька гривневих і 
валютних рахунків, вдаються до інших 
хитрощів.

Приховати прибуткові кошти від дер-
жави такими способами, як:

• перенесення балансових збитків на 
наступні податкові періоди;

• звільнення процентів по вкладах від 
оподаткування;

• стягнення ПДВ за нульовою ставкою;
• застосування ліберальних правил спи-

сання безнадійних боргів;
• вкладання коштів у благодійну діяль-

ність.
Задля того, щоб використовувати не-

сплачені кошти для своїх цілей. За період 
становлення молодої держави, це стало 
нормою поведінки. Навмисне ухилення 
від сплати податків включає в себе намір 
отримати економічну, політичну, мораль-
ну перевагу; свідомі і навмисні дії, які по-
рушують податкове законодавство.

Існуючі податки та їх види можна умов-
но розділити на організаційно-
управлінські, правові та соціально-
економічні:

1. Організаційно-управлінськиі причини:
• погана організація бухгалтерського 

обліку і звітності для підприємств, 
установ і організацій (не своєчасне, не 
повне та не достовірне відображення 
всіх фактів господарської діяльності, 
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які були здійснені на підприємстві);
• некомпетентність влади і посадових 

осіб (виражається в не відповідності 
діяльності уряду ціннісним уявленням 
громадян);

• можливість створення фіктивних ком-
паній через недосконалу процедуру 
реєстрації та перевірки господарюю-
чих суб’єктів.

2. Правові причини:
• численні законодавчі зміни, які ство-

рюють труднощі не тільки для регулю-
ючих органів, але, перш за все, для 
платників податків (за податковими 
інспекціями лишаються функції сер-
вісного обслуговування платників по-
датків, реєстрації та ведення обліку 
платників податків і платників ЄСВ; 
листування з платниками податків за-
собами електронного зв’язку; надміру 
сплачені податкові зобов’язання з ПДВ 
підлягають поверненню винятково на 
електронні ПДВ-рахунки платника по-
датку);

• недосконалість тлумачень податково-
го законодавства для багатьох видів 
комерційної діяльності;

• відсутність чіткого визначення щодо 
відповідальності за порушення подат-
кового законодавства.

3. Соціально-економічні причини:
• порушення економічних зв’язків між 

підприємствами;
• відсутність ефективного механізму ці-

ноутворення;
• втрата історичних традицій, мораль-

них і етичних стандартів, які засновані 
на повазі приватної власності, підпри-
ємництва і трудового кодексу честі.

Дослідження способів ухилення від спла-
ти податків ‒ є важливим засобом для їх 
підтримки. Можна стверджувати, що під-
приємства не сплачують податки, тому що 
вони сприймають відповідні податки за-
надто високими та вважають, що їх забага-
то, в той час, як уряд не надає належної 
уваги до вигоди від виконання податків.

Ідея ухилення від податків є результа-
том нездатності оцінити важливість спла-

чуваних податків і як далеко вони йдуть, 
щоб забезпечити всі економічні та соці-
альні послуги, які ми всі отримуємо що-
дня.

Компанії звинувачують у своєму недо-
триманні відсутність відповідальності за 
податки, які керуються незрозумілими 
для них податковими правилами і проце-
дурами дотримання, які є занадто склад-
ними.

Отже, інструментами щодо боротьби із 
несплатою податків можуть бути наступні:

• обмеження на використання інозем-
них корпорацій, фірм та інших юри-
дичних утворень для цілей обходу по-
даткових законів;

• за прикладом розвинених країн, особа 
що вчинила злочин із несплати подат-
ків призначається високий штраф або 
тюремного ув’язнення терміном на де-
кілька років, або і того й іншого разом, 
а також буде зобов’язана відшкодува-
ти всі судові витрати;

• скорочення кількості податків та збо-
рів;

• створення єдиної уніфікованої систе-
ми обліку платників податків із обме-
женням впливу на неї з боку представ-
ників держави задля запобігання ко-
рупційних дій;

• впровадження тотального контролю 
руху коштів із розрахунку з закордон-
ними компаніями не залежно від типу 
власності і власника;

• забезпечення стабільного та зрозумі-
лого податкового законодавства. По-
трібно врегулювати та вдосконалити 
податкове законодавство, провести 
кодифікацію податкових законів, зна-
чно спростити їх викладення, зробити 
їх доступними та зрозумілими;

• зниження податкових ставок з одно-
часним розширенням бази оподатку-
вання;

• спрощення процедури адмініструван-
ня податків;

• скасувати фіскальні платежі, адміні-
стрування яких є невиправдано ви-
тратним, що дозволить поступово 
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знизити податкове навантаження на 
суб’єктів господарювання і поліпшить 
умови для розвитку їх діяльності;

• підвищення рівня податкової культу-
ри та податкової дисципліни шляхом 
активізації боротьби з корупцією, вдо-
сконалення демократичних інститутів 
та ефективного використання подат-
кових надходжень;

• перевищення величини граничної 
ставки податку граничною ставкою 
штрафних санкцій за порушення по-
даткового законодавства;

• підвищення ефективності роботи по-
даткової служби з виявлення фактів 
ухилення від оподаткування, створен-
ня умов, за яких практично неможли-
во ухилитися від сплати податкових 
зобов’язань;

• забезпечення невідворотності пока-
рання в разі виявлення таких фактів. 
Навіть незначне зростання ймовірнос-
ті покарання приведе до позитивного 

ефекту у справі звуження масштабів 
ухилення;

• формування національної податкової 
свідомості шляхом проведення інфор-
маційної та роз’яснювальної роботи, 
щоб максимізувати добровільність 
сплати податків.

Література:
1. Іванова Ю. Б. Податковий менеджмент / Ю. Б. Іва-

нова, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима та ін.  – К.: 
2008. – 525 с.

2. Литвинчук І. В., Бурківська Н. М. Податковий 
контроль: напрями удосконалення //Вісник 
Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – 
№. 2 (48).

3. Мельник В. М., Кощук Т. В. Податкова політика 
України в умовах імплементації Угоди про асоці-
ацію з Європейським Союзом //Фінанси Украї-
ни. – 2016. – №. 7. – С. 7-25.

4. Насіров Р. М. Реформування податкової системи 
України //Фінанси України.  – 2015.  – №. 3.  – 
С. 7-17.

5. Семцов В. М. Неспостережувані економічні про-
цеси у сфері зовнішньої торгівлі: інституційний 
аспект //Економічний простір. – 2017. – №. 117. – 
С. 40-55.



 29 

Economy. Zarządzanie. 

Процес переходу до європейських та 
світових норм, зміна державної політики 
супроводжується не лише великою кіль-
кістю політичних та соціально-економіч-
них змін, а й глибокою демографічною 
кризою, однією з першопричин якої є зо-
внішня міграція населення.

Міжнародна міграція є надзвичайно ба-
гатогранним процесом, адже є цілий ряд 
причин, що змушують людей переїжджа-
ти до іншої країни ‒ примусове перемі-
щення (депортація), вимушене перемі-
щення через загрозу свободі, життю чи 
здоров’ю внаслідок військових конфлік-
тів, політичних репресій чи екологічних 
катастроф (біженці), об’єднання сімей, що 
внаслідок тих чи інших обставин опини-
лися у різних країнах, репатріація (або 
повернення емігрантів на батьківщину) і, 
нарешті, міграція з метою пошуку кращих 
умов життя і праці, тобто зумовлена еко-
номічними факторами. Переміщення з 
метою пошуку кращих умов життя і праці 

є найбільш поширеними. Часто інші види 
міграції є прихованими формами еконо-
мічної, що дають змогу обійти правові 
перешкоди на шляху економічних мігран-
тів. Незалежно від первинної мети, мі-
гранти, що опиняються на території іншої 
країни, автоматично включаються до її 
суспільно-економічної системи як спожи-
вачі та потенційні виробники суспільних 
благ. Тобто усі мігранти працездатного 
віку можуть розглядатися як потенційний 
трудовий ресурс, тоді як незалежно від 
статевовікової структури вони є спожива-
чами суспільних благ [8].

Події, що сталися від 2013 року в Украї-
ні не могли не позначитися на сферах 
життя суспільства. Вони торкнулися май-
же кожного. Особливо помітних змін за-
знали процеси трудової міграції. Війна на 
Донбасі та втрата Криму принесли коло-
сальне збільшення рівня внутрішньої тру-
дової міграції. Спочатку населення масово 
шукало роботу у сусідніх до зони кон-
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флікту регіонах та в Києві. Але з плином 
часу та тривалістю бойових дій українці з 
зони конфлікту розпочали трудову мігра-
цію у всі без винятку куточки України. Все 
ж в пошуках заробітку внутрішні трудові 
мігранти (в тому числі молодь) обирають 
столицю України ‒ Київ та великі обласні 
центри, як то Харків, Дніпро, Львів, Оде-
са. Навчальні заклади Донецької, Луган-
ської областей та АР Криму, в більшості 
своїй були змушені змінити «місце дисло-
кації», що призвело, в тому числі, до втра-
ти кількості іноземних студентів-
контрактників та студентів, що залиши-
лися на неконтрольованих територіях.

Значно збільшилась і кількість україн-
ців, що полишають межі держави в пошу-
ках кращої долі – так звана зовнішня тру-
дова міграція.

Сьогодні відбуваються значні зміни мі-

граційних настроїв українців. Так, відпо-
відно до опитування проведеного компа-
нією GFK Ukraine за запитом Міжнарод-
ної організації з міграції (МОМ), 8% гро-
мадян України (3  млн осіб) планують 
виїхати працювати за кордон найближ-
чим часом.

Особливої тривоги додає той факт, що 
кожен п’ятий українець готовий нелегаль-
но перетнути кордон задля працевлашту-
вання в іншій країні.

Опитування працівників-мігрантів дає 
можливість встановити ієрархію мотивів, 
які зумовлюють поїздки за кордон: заробі-
ток задля поліпшення житлових умов (ку-
півлі квартири чи побудова будинку), 
придбання машини або інших дорогих 
товарів тривалого вжитку; заробіток за-
для задоволення поточних життєвих по-
треб – харчування, придбання необхідних 

Таблиця 1 
Фактори впливу на міжнародну міграцію населення

Україна Європейський союз, США
Економічні
Низька заробітна плата Висока заробітна плата
Низька якість життя Висока якість життя
Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць
Економічна нестабільність Стабільний розвиток економіки
Обтяжлива система оподаткування Ліберальна система оподаткування
Соціальні
Низька якість освіти Висока якість освіти
Погані умови праці Гарні умови праці
Недоступна система охорони здоров’я Доступна та високоякісна система охорони 

здоров’я
Відсутність можливостей для професійної 
самореалізації

Наявність можливостей для професійної 
самореалізації

Культурні
Релігійні переслідування Свобода віросповідання
Етнічна дискримінація Відсутність етнічної дискримінації
Расова дискримінація Відсутність расової дискримінації
Політичні
Відсутність демократії Розвинена демократія
Політична нестабільність Стабільність політичної системи
Корумпованість владних структур Відсутність корупції 
Екологічні
Забруднене навколишнє середовище Краща екологічна ситуація 
Низька якість питної води та їжі Чиста питна вода та екологічно безпечна їжа
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товарів повсякденного вжитку (одягу 
тощо); накопичення коштів для оплати 
навчання дітей у вищих навчальних за-
кладах; накопичення стартового капіталу 
для створення власного бізнесу або роз-
витку своєї справи; мотиви нематеріаль-
ного характеру (побачити світ, здобути 
певні трудові навички, поліпшити знання 
мови тощо).

У сучасному світі міждержавна трудова 
міграція набуває все більшої диференціа-
ції. З переходом на нові ринкові відносини 
Україна зіткнулася з рядом серйозних 
проблем. Серед них проблема, що може 
стати гальмом для подальшого економіч-
ного розвитку країни. Маємо на увазі 
проблему відтоку висококваліфікованих 
трудових ресурсів. Незважаючи на висо-
кий рівень підготовки фахівців вищою 
школою України, умови для подальшої 
роботи не відповідають світовим стандар-
там, запитам сучасної людини, що є пря-
мим або непрямим чинником еміграції.

Ця проблема стосується й інтелектуаль-
ної міграції студентів, наукової еліти, ква-
ліфікованих кадрів і є досить актуальною 
й хворобливою проблемою для сучасної 
України.

Еміграційні наміри реальних і потен-
ційних науковців, то їхній рівень досить 
високий. При цьому гуманітарії більше 
орієнтовані на виїзд у Західну Європу, а 
представники технічних спеціальностей ‒ 
на еміграцію до США.

Аналіз наукових публікацій вітчизня-
них вчених, присвячених проблемам мі-
грації населення, дозволяє визначити 
фактори що впливають на міграційні про-
цеси та визначити основні з них: еконо-
мічні, соціальні, культурні, політичні та 
екологічні (табл. 1) [3].

У складі економічних чинників, перш за 
все, варто відмітити рівень заробітної 
плати, якість життя, рівень безробіття, 

стабільність розвитку економіки та тип 
податкової системи. Найбільшою мірою 
обсяги міжнародної трудової міграції на-
селення визначаються відмінностями у 
розмірах заробітної плати на території 
окремих країн. Так, середньомісячна за-
робітна плата на території України стано-
вила (табл. 2):

За офіційними даними Міністерства Фі-
нансів України [7]

Низькі розміри заробітної плати, зрос-
тання вартості товарів та послуг в Україні 
ставлять більшу частину населення на 
межу виживання. Статистичні дані Орга-
нізації об’єднаних націй переконує у тому, 
що на початок березня 2017 року кількість 
осіб, що знаходяться за межею бідності не 
менше 60%, тобто 25 423,2 тисячі осіб без 
врахування осіб які проживають на тери-
торії держави тимчасово.

Такі дані свідчать про неприпустиме 
для будь-якого суспільства явище  – по-
ширення бідності серед працюючого на-
селення. У високорозвинених країнах, в 
які виїжджають громадяни України у по-
шуках кращої долі, ситуація виглядає зо-
всім інакше. На їх території розмір міні-
мальної заробітної плати зазвичай вста-
новлюється на рівні не нижчому, ніж про-
житковий мінімум, що забезпечує 
працюючому населенню високу якість 
життя.

Останнім часом, студенти вищих на-
вчальних закладів все частіше від’їжд-
жають до країн Європейського союзу за 
короткими та багаторічними програмами 
навчання, як правило це студенти 1-3 кур-
сів. По закінченню четвертого курсу сту-
денти надають перевагу магістерським 
програмам закордоном і залишаються там 
працювати. Ті, хто немає наміру продо-
вжувати навчання і від’їжджає закордон 
працювати і не повертається. Мотивацією 
для них є наявність роботи, попит, соці-

Таблиця 2 
Середньомісячна заробітна плата в Україні за курсом НБУ, євро

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Заробітна 184 231 159 213 237 295 308 221 173 154
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альний захист, заробітна плата, стабіль-
ність держави, тощо.

На початок 2017 року українські студен-
ти для навчання найчастіше обирають 
одну з 33 країн світу, де вони мають намір 
залишитися. З них країн зони Європей-
ського союзу: Польща, Німеччина, Італія, 
Чехія, Іспанія, Австрія, Франція, Велико-
британія, Угорщина, Болгарія, Швейцарія, 
Словаччина та інші. До України поверта-
ються близько 20%, більшість через ко-
роткий час знову від’їжджають.

Молодь зацікавлена навчатися в євро-
пейських університетах, де університет 
працює на студента. Наприклад, вільний 
вибір дисциплін, мов, графіків навчання, 
повноцінне забезпечення методичним ма-
теріалом, отримання дипломів за різними 
спеціальностями тощо, таким чином 
сприяють збільшенню вільного часу, який 
студент може витрачати на підробіток. До 
того ж навчальні заклади допомагають з 
працевлаштуванням за фахом протягом 
навчання та після його закінчення і мо-
лодь має шанс отримати роботу із висо-
ким рівнем доходу.

Ситуація з міграцією молоді та працез-
датного населення має як позитивні так і 
негативні наслідки для України та держав 
Європейського союзу.

Негативні: підвищення тиску на націо-
нальний ринок праці внаслідок створення 
іноземними громадянами конкуренції 
місцевій робочій силі; використання на-
ших громадян за кордоном на низько 
кваліфікованих, важких роботах зі шкід-
ливими умовами праці; тривала відірва-
ність від родини, наявність можливостей 
потрапити у військові конфлікти й навіть 
загинути; надмірне зростання населення в 
містах-реципієнтах; депопуляція; демо-
графічне старіння і фемінізація населення 
в країнах донорах; втрата Україною кон-
курентоспроможної частини власної ро-
бочої сили, що призводить до уповільнен-
ня темпів науково-технічного прогресу; 
втрата Україною іноземної валюти, що ви-
возиться іммігрантами як власні заоща-
дження; дискримінація та експлуатація 

наших громадян з боку місцевих робото-
давців; виникнення політичних та еконо-
мічних претензій до України з боку країн-
реципієнтів у зв’язку зі збільшенням не-
легальної трудової міграції українців; 
зростання злочинності та соціальної на-
пруженості у суспільстві через міжнаціо-
нальні конфлікти.

Позитивні: сприяння інтеграції України 
в міжнародний ринок праці через міждер-
жавний обмін робочою силою; ослаблен-
ня тиску безробіття на національному 
ринку праці, зниження соціальної напру-
ги в суспільстві; надання можливості реа-
лізувати свої здібності за кордоном, під-
вищити рівень кваліфікації, ознайомити-
ся із світовим досвідом, поліпшити мате-
ріальне становище як самих емігрантів, 
так і членів їхніх родин; надходження в 
Україну додаткової іноземної валюти шля-
хом грошових переказів трудових емі-
грантів і інвестування їх в економіку че-
рез створення спільних підприємств із 
іноземними засновниками; стимулювання 
до більш продуктивної діяльності україн-
ських наукових працівників через виник-
нення конкуренції із закордонними фа-
хівцями; підвищення світового рейтингу 
України як демократичної, вільної й від-
критої держави. Інтелектуальна міграція 
також створює національні діаспори, які 
можуть ставати певною опорою для зо-
внішньої політики країни-донора; посла-
блення потоку безробіття на національ-
ний ринок праці, зниження соціальної 
напруженості в суспільстві; забезпечення 
за рахунок іноземної робочої сили по-
криття дефіциту фахівців рідкісних про-
фесій та кваліфікацій в Україні [1, 2].

Міграція впливає на демографічну си-
туацію та ринок праці. Проте навіть у разі 
повернення всіх працівників мігрантів на 
батьківщину демографічні втрати неми-
нучі внаслідок порушення сімейних сто-
сунків через тривалу відсутність одного з 
подружжя, відкладені народження або 
відмову від народження дітей, погіршення 
стану здоров’я в результаті праці за кор-
доном.
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Працюючи за кордоном легально, гро-
мадяни України підпадають під дію зако-
нодавства про соціальне забезпечення 
країн перебування, сплачують страхові 
внески, в разі потреби і за набуття відпо-
відних прав можуть скористатися соці-
альними виплатами.

На економічну систему країна-донора 
негативно впливає виїзд робочої сили, під 
яким мається на увазі скорочення податко-
вих надходжень і втрата трудових ресурсів 
в працездатному віці. Однак позитивним є 
той факт, що еміграція полегшує стан на 
внутрішньому ринку праці, знижуючи на-
вантаження на державний бюджет за раху-
нок трансфертних платежів і соціальних 
витрат і здійснюючи перекази валютних 
коштів, які стають важливим джерелом 
отримання валюти на батьківщину.

Після роботи за кордоном в країну повер-
таються навчені працівники, що вносять 
динамізм в економічний розвиток країни. 
Положення країни-реципієнта має дещо 
інші особливості: з негативною точки зору, 
іноземні робітники створюють додаткове 
навантаження для держави за рахунок 
трансфертних платежів та інших соціаль-
них витрат, а з позитивного боку іноземна 
робоча сила оплачується нижче національ-
них кадрів, в результаті чого фірми економ-
лять на витратах, підвищують конкуренто-
спроможність виробників і продукції.

Загальні глобальні наслідки міграції ро-
бочої сили двоїсті. З одного боку, міграція 
населення сприяє перерозподілу трудових 
ресурсів в залежності від положення країн, 
спрямовує величезні маси найбільш актив-
ного і енергійного населення в економіч-
них центрах, сприяє зміні економічного, 
соціального і культурного становища лю-
дей, ламаючи рутинні традиції форм жит-
тя. З іншого боку, міграція трудових ресур-
сів сприяє швидкому зростанню великих 
міст, збільшенню екологічної ситуації, 
втрату робочих кадрів в селах і збуджує 
проблеми, пов’язані зі складністю присто-
сування мігрантів до нових умов життя.

Також міжнародна міграція населення 
несе двоїстий характер, так як, з одного 

боку, виступає одним із чинників поліп-
шення здоров’я населення світу, що дося-
гається внаслідок «перемішування» націй, 
що поліпшує таким чином генетичний 
фонд всього людства, а з іншого боку, саме 
міграція сприяє «поширенню» ряду не-
безпечних захворювань.

У сучасних умовах на міжнародному 
ринку трудових ресурсів зростає роль 
країн-експортерів робочої сили, які регу-
люють масштаби і якісний склад емігран-
тів, укладають двосторонні угоди, що пе-
редбачають певні економічні та соціальні 
гарантії для емігрантів, організують за 
кордоном представництва для здійснення 
контролю над виконанням міжнародних 
угод з трудової міграції.

Макроекономічна політика України у 
сфері трудової міграції повинна охоплю-
вати дві сфери. До першої з них відносить-
ся вся сукупність проблем, що безпосе-
редньо пов’язані з регулюванням міжна-
родної трудової міграції, зокрема, емігра-
ції з України. Друга включає в себе 
комплекс заходів щодо підвищення ефек-
тивності використання надходжень від 
міграційного капіталу. Всі міграційні про-
цеси характеризуються своїми наслідка-
ми: позитивним і негативним, проте кон-
кретно визначити чого більше ‒ переваг 
чи недоліків просто неможливо.

Процеси, пов’язані із зовнішніми трудо-
вими міграціями, регулюються держав-
ною міграційною політикою України. 
Важливим завданням Уряду на сьогодні є 
не тільки створення умов через правові та 
економічні механізми для легального пра-
цевлаштування громадян України за кор-
доном, а і, провадження насамперед полі-
тики повернення громадян України ‒ тру-
дових мігрантів на батьківщину.

Основні проблемні питання у сфері тру-
дової міграції, які потребують врегулю-
вання, є такими: налагодження обліку 
трудових мігрантів, які працюють за меж-
ами України; активізація політики щодо 
формування привабливого внутрішнього 
ринку праці; проведення політики поси-
лення соціального захисту трудящих-
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мігрантів ‒ громадян України, які працю-
ють за кордоном; проведення політики 
превентивних заходів щодо запобігання 
нелегальним трудовим міграціям.

Від чіткості та продуманості міграційної 
політики залежить подальший розвиток і 
ефективність трудової міграції в Україні, 
визнання та престиж держави у світі.

Таким чином, залучення переважно мо-
лодих, добре освічених осіб до міграційних 
процесів є свого роду демографічною і де-
моекономічною «інвестицією» до країн ім-
міграції та, навпаки, сприянням постарін-
ню населення, погіршення працересурсно-
го потенціалу в країнах еміграції. Крім 
того, міждержавні трудові міграції ‒ важ-
ливий чинник розвитку технологій, обміну 
досвідом роботи, чинник перебудови про-
фесійної та кваліфікаційної структури за-
йнятості, швидкого й ефективного присто-
сування до умов світового ринку.
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Формування ринкової економіки в 
Україні розпочалося з відтворенням рин-
кових інституцій, які існували лише в за-
родковому стані. Це має відбуватися за 
схемою, яка враховує економічні, політич-
ні, історичні та психологічні особливості, 
характерні для нашої країни.

Передусім зазначимо, що Україна ніко-
ли не мала високорозвинених товарно-
грошових відносин. Становлення їх по 
суті розпочалося після скасування кріпа-
цтва у 1861  р. і відбувалося на фоні зна-
чних феодальних пережитків. Значним 
було втручання держави в економіку [1].

Зайнятість – це трудова діяльність гро-
мадян, пов’язана із задоволенням особис-
тих і суспільних потреб, що не суперечить 
законодавству і, як правило, приносить 
заробіток (трудовий дохід).

Згідно з Законом України “Про зайня-
тість населення” відносини зайнятості в 
Україні ґрунтуються на таких принципах:

– виключне право громадян розпоря-
джатися своїми здібностями до праці, за-
борона обов’язкової, примусової праці 
(крім випадків, спеціально встановлених 
законодавством). Цей принцип передба-
чає право людини працювати чи не пра-
цювати, а якщо працювати  – то там і 
стільки, де і скільки це їй потрібно. Сфера 
найманої праці стає однією з рівноправ-
них сфер суспільно корисної діяльності 
(як наприклад, навчання, виховання ді-
тей, ведення домашнього господарства, 

зміцнення здоров’я, громадська і благо-
дійницька діяльність, спорт та інші неза-
боронені види діяльності);

– створення державою умов для реаліза-
ції права громадян на працю, на захист від 
безробіття, на допомогу в працевлашту-
ванні і матеріальну підтримку в разі втрати 
роботи згідно з Конституцією України [1].

Зайнятість  – складна і багатоаспектна 
економічна категорія, що характеризує 
дуже важливі соціально-економічні від-
носини. Вона характеризується різними 
аспектами, основними з яких є її види, 
форми і показники.

Основними видами зайнятості є повна, 
продуктивна, раціональна і ефективна за-
йнятість.

В економічній теорії і практиці розро-
блена система показників, яка відображає 
рівень ефективності зайнятості. Ця систе-
ма включає такі групи показників.

1. Пропорції розподілу ресурсів праці 
суспільства за характером їхньої участі в 
суспільно корисній діяльності. Вони по-
казують, на якому рівні продуктивності 
задовольняється потреба населення в ро-
бочих місцях і якими шляхами досягаєть-
ся повна зайнятість. Чим вища продук-
тивність праці, тим більше передумов для 
високих доходів працівників, для вдоско-
налення сфери праці, підвищення якості 
трудового життя та ін. Відповідно грома-
дяни можуть мати більше вільного часу 
без зниження рівня життя.

ЗАЙНЯТІСТЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОНЯТІЙНИЙ 
АПАРАТ, ФАКТОРИ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Волянська-Савчук Л. В.
старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці, 
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
Пітик О.М.
студент спеціальності управління персоналом і економіки праці, 
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2. Рівень зайнятості працездатного насе-
лення в суспільному господарстві відобра-
жає, з одного боку, потребу громадян у 
оплачуваній роботі, а з іншого  – потребу 
суспільного господарства у працівниках. 
Кількісно він визначається відношенням 
кількості населення, зайнятого професій-
ною працею, що приносить дохід, до загаль-
ної кількості працездатного населення.

3. Структура розподілу працівників за 
галузями економіки, що по суті являє со-
бою пропорції розподілу трудового по-
тенціалу за видами занять. Сучасна галу-
зева структура зайнятих в Україні відо-
бражає низьку ефективність зайнятості й 
потребує докорінних змін згідно із загаль-
носвітовими тенденціями, для яких ха-
рактерні високі темпи зростання чисель-
ності й частки працюючих в галузях сфе-
ри послуг та науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт.

4. Професійно-кваліфікаційна структу-
ра працюючих показує розподіл працюю-
чого населення за професійно-
кваліфікаційними групами і відображає 
міру збалансованості підготовки кадрів з 
потребою економіки у кваліфікованих 
працівниках. Сучасна професійно-
кваліфікаційна структура працюючого 
населення України явно не ефективна і 
значно відрізняється від аналогічної 
структури в країнах з високорозвиненою 
економікою.

Важливу роль у формуванні структури і 
зайнятості сукупного працівника відіграє 
ринок робочої сили. Він є невід’ємною 
складовою частиною системи ринкового 
господарства [2].

Основні напрями економічної політики 
України на сучасному етапі передбачають 
формування протягом певного відповід-
ного часу загальнодержавного регульова-
ного ефективного ринку праці, розгалу-
женої дійової служби зайнятості.

Ринок робочої сили  – це суспільно-
економічна форма руху трудових ресур-
сів, особливий, властивий розвинутим 
товарно-грошовим відносинам спосіб 
включення робочої сили в економічну 

систему. В умовах ринкової економіки 
робоча сила виступає як товар і в цьому 
схожа з іншими товарами, піддається еко-
номічній оцінці й оптимізації. Ринок ро-
бочої сили характеризується системою 
відносин між продавцями (власниками) 
робочої сили і її покупцями та відповід-
ною інфраструктурою.

Головними суб’єктами ринку робочої 
сили є найманий працівник та роботода-
вець. Кожен з них має свою суспільну 
форму і розгалужену структуру. Систему 
суб’єктів ринку робочої сили доповнюють 
посередники.

Принципи функціонування ринку ро-
бочої сили такі:

· кожен індивідуум має право і можли-
вість вільно продавати свою робочу силу 
на засадах трудового найму за власним 
вибором і бажанням і за ринковою ціною 
на основі контракту між робітником і на-
ймачем;

· роботодавець (підприємець, виробни-
чий колектив, держава тощо) сам вирішує, 
скільки і яких робітників йому наймати;

· робочі місця створюються і регулю-
ються державою не більшою мірою, ніж 
іншими роботодавцями.

Важливими функціями ринку робочої 
сили є: забезпечення раціоналізації ви-
робництва і зайнятості, регулювання та 
раціональне розміщення трудових ресур-
сів; узгодження економічних інтересів в 
системі суспільного поділу праці тощо.

Попит на робочу силу  – це суспільна 
платоспроможна потреба в робочій силі. 
Він визначається обсягом і структурою 
суспільного виробництва, рівнем продук-
тивності праці, кон’юнктурою ринків ка-
піталу, товарів та послуг, ціною робочої 
сили а також правовими нормами, що ре-
гламентують її використання, та іншими 
умовами [2].

Пропозиція робочої сили являє собою 
контингент працездатного населення, що 
пропонує роботодавцю свою здатність до 
праці в обмін на фонд життєвих благ. На 
неї впливають; демографічна ситуація, ха-
рактер і зміст праці, інтенсивність вивіль-
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нення робочої сили, ефективність функці-
онування системи підготовки і перепідго-
товки кадрів, система оплати праці, 
кон’юнктура ринків капіталу, товарів та 
послуг тощо.

Ринок робочої сили є найскладнішим з 
усіх існуючих видів ринків за структурою, 
специфікою, ціноутворенням, зв’язками з 
іншими ринками. Одночасно із, загальни-
ми для всіх ринків рисами він має свої 
особливості, характерні лише йому.

Формування ринку робочої сили в Укра-
їні в умовах переходу до ринкової економі-
ки відображає загальносвітові тенденції 
розвитку цього процесу. Особливості 
соціально-економічної та політичної ситу-
ації в країнах, що утворилися в межах ко-
лишнього СРСР, позначаються на стані су-
купного робітника. Ускладнюють ситуацію 
на ринку робочої сили аномальний сплеск 
міграційних процесів як наслідок заго-
стрення міжнаціональних відносин; кон-
версія, скорочення армії, передислокація 
військових частин; евакуація та переселен-
ня людей з територій, що постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
зупинка підприємств через порушення 
економічних зв’язків і перебої у постачанні 
сировини, енергії, комплектуючих частин; 
необхідність здійснення широкої програми 
приватизації та роздержавлення економіки 
за короткий час [3].

Проблема державного правового регу-
лювання ринку зайнятості актуальна не 

лише для України. В умовах подальшого 
розвитку науково-технічного прогресу, 
всеоб`ємлюючої автоматизації виробни-
цтва, її все більш корпоративного або 
навпаки  – локального характеру дістало 
місце підвищення професійних та осо-
бистих вимог до фахівців, тенденції над-
виробництва, неможливість швидко зна-
йти підходящу роботу. Всі зазначені яви-
ща та інші дедалі більше перетворюються 
на чинник деградації робочої сили. Але в 
нашій державі формування ринку праці, 
яке тики розпочалося, диктує необхід-
ність розробки політики зайнятості, яка 
буде враховувати специфіку перехідної 
економіки, національні особливості та 
менталітет населення. Це не виключає 
застосування деяких принципів та мето-
дик, які є характерними для стратегій 
зайнятості в країнах з розвиненим рин-
ковим господарством, але можливо лише 
при умові їх адаптації до «українських 
реалій».
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В даний час принципи теорії мотивації 
трудового поведінки в недостатній мірі за-
йняли свою нішу у системі організації тру-
дової діяльності і управління суб’єктів гос-
подарювання. Керівники часто вважають, 
що для стимулювання працівників спеці-
альні знання не потрібні, цілком достатньо 
мати досвід практичної роботи і адекватно 
оцінювати ситуацію. Менеджмент серед-
нього рівня, в більшості випадків незнайо-
мий з літературою по мотивації праці і не 
бачить доцільності в її вивченні.

Що ж таке мотивація праці? У сучасній 
літературі є різні підходи, як до поняття 
«мотивація», так і її інструментарію. Мо-
тивація визначається як зовнішнє або 
внутрішнє спонукання економічного 
суб’єкта до діяльності в ім’я досягнення 
будь-яких цілей, наявність інтересу до та-
кої діяльності і способи її ініціювання, 
спонукання.

Мотив  – це причинна обумовленість, 
спонукальна причина до якої-небудь дії, а 
мотивація – це одна із функцій управлін-
ня; вибір відповідних методів управління 
і створення умов, при яких мотиви вико-
навців будуть сприяти досягненню за-
гальних цілей організації.

У свою чергу, поняття стимулювання 
також має різні інтерпретації. Його як 
економічне спонукання, використання 
матеріальних і моральних стимулів (збуд-

ників), які сприяють тому, щоб виробни-
ки, споживачі, покупці, вели себе бажа-
ним чином до вигоди і інтересів осіб, які 
застосовують стимулювання.

Як випливає з вищенаведених понять, 
значна частина сучасних авторів, також як 
і класики менеджменту, або не розділяють 
поняття «стимулювання» і «мотивація», 
або представляють їх близькими один до 
одного, або включають стимулювання в 
систему мотивації.

Критичний аналіз відображених у нау-
ковій літературі визначень мотивації і 
стимулювання дозволяє систематизувати 
наявні знання наступним чином.

Як мотивація, так і стимулювання спо-
нукають економічний суб’єкт до тих чи 
інших дій. З позиції працівника, як об’єкта 
мотивації, існують зовнішні (стимули) і 
внутрішні (мотиви) спонукання.

Теорії мотивації трудової поведінки ма-
ють певні закономірності розвитку. По-
чинаючи від перших, досить примітивних, 
в яких мотивація працівників зводилася 
тільки до грошової винагороди, і закінчу-
ючи більш пізніми де крім матеріальних, 
велике значення приділяється соціальним 
і моральним аспектам.

Теорія «Економічної людини» Ф. Тейло-
ра  – основоположника первісної системи 
управління персоналом, системи наукової 
організації праці працівників. Ще в 1900-
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1910 роках їм на основі дослідження сут-
ності та факторів росту продуктивності 
праці робітників на ряді промислових 
підприємств Америки була заснована 
«школа наукового управління». Дана тео-
рія являє мотивацію праці в досить спро-
щеній формі, так як, виходячи з неї, пра-
цівник представляється виключно еконо-
мічно вмотивованим суб’єктом (звідси 
назва «теорія економічного людини»).

Розробка системи Тейлора була прогре-
сивною для свого часу і дала ряд позитив-
них результатів. Так, впровадження пер-
шої системи наукової організації праці 
працівників викликало значний стрибок 
продуктивності праці. Були розроблені 
основи спеціалізації, стандартизації та ра-
ціоналізації праці.

У той же час, у міру соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства, спрощене 
уявлення про мотивацію працівників ста-
вало гальмом на шляху підвищення ефек-
тивності трудової поведінки.

Однією з перших теорій, які доводять, 
що крім грошової винагороди у мотивації 
праці грають істотну роль і ряд інших 
факторів, є теорія соціальної людини Е. 
Мейо. Е. Мейо було доведено, що рішення 
проблеми зниження плинності кадрів ба-
гато в чому лежить у зміні умов праці, а не 
тільки в збільшенні винагороди за неї.

Однак, Е. Мейо і його прихильники в 
недостатній мірі оцінили важливість зро-
блених ними відкриттів. На основі експе-
риментів його групи не була спроектована 
модель мотивації, яка б адекватно поясни-
ла спонукальні мотиви до праці.

Дані прогалини були доповнені наступ-
ними дослідженнями. Зокрема однією з тео-
рій, яка поклала основу розробці сучасних 
принципів мотивації праці є теорія А. Мас-
лоу. У його роботах по теорії мотивації 
зроблена спроба розкрити структуру по-
треб працівника, яка представлена у вигляді 
ієрархічної піраміди, А. Маслоу виділив 
п’ять рівнів потреб і розташував їх по висо-
ті піраміди по мірі убування їх значущості.

Внесок теорії Маслоу А. в теорію, практи-
ку та історію розвитку мотивації, не можна 

поставити під сумнів, але експериментальні 
дослідження підтвердили її далеко не по-
вністю. В результаті критичного аналізу 
можна виділити ряд її недоліків: соціальні 
та моральні потреби зведені до біологічного 
рівня, оголошені вродженими; на практиці 
вкрай важко розділити працівників на кате-
горії, які характеризуються якої-небудь од-
нієї потребою; в реальності часто відсутня 
жорстка п’ятиступінчаста структура по-
треб; задоволення однієї потреби не при-
зводить автоматично до задіяння потреб 
наступного рівня і т. д.

Теорія мотиваційної гігієни Ф. Герцбер-
га здобула популярність після експери-
менту на великій лакофарбової фірми, 
який охопив 200 інженерів і конторських 
службовців. Вивчаючи стимулюючі фак-
тори в роботі фахівців, він розробив мо-
дель мотивації трудової поведінки праців-
ників через задоволення від роботи, з 
урахуванням потреб індивіда.

При своїй безумовній прогресивності, 
теорія мотиваційної гігієни містить ряд 
недоліків, серед яких можна виділити на-
ступні: працівникам властиво пов’язувати 
сприятливі ситуації не тільки з зусиллями 
фірми, скільки з роллю своєї особистості 
та об’єктів, які вони контролюють; най-
частіше працівники пов’язують несприят-
ливі ситуації на виробництві з роллю ін-
ших людей і об’єктів, які від них об’єктивно 
не залежать; одні і ті ж фактори, виклика-
ючи задоволення роботою в однієї люди-
ни, можуть викликати негативну реакцію 
у інших; у різних людей різні потреби і їх 
мотивують різні фактори, в результаті 
чого не представляється можливим ви-
значити загальні гігієнічні і мотиваційні 
фактори; немає прямої взаємозалежності 
між задоволенням від роботи і продук-
тивністю праці.

Згодом теорія була доповнена і розви-
нута теорією «У» Д. Мак-Грегора – управ-
ління за принципом співробітництва.

Розроблена Д. Мак-Грегора теорія «У» 
доводить, що люди прагнуть до результа-
тів праці, а основні положення теорії ви-
значені наступними гіпотезами: якщо 
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праця людини направлена на результати, 
в яких вона зацікавлена, то працівник 
буде сам себе контролювати; якщо праців-
ники зацікавлені в своїх цілях, то мобілі-
зують величезну внутрішню енергію; на-
віть пересічний працівник дивно багатий 
різними ідеями та т. д.

Необхідно відзначити, що Д. Мак-Грегор 
представляв свою теорію як комплекс гі-
потез, а не абсолютних істин і визнавав 
можливість і доцільність застосування й 
інших теорій мотивації.

До числа послідовників Д. Мак-Грегора 
можна віднести таких авторів як П. Дру-
кера, Р. Лікерта, К. Арджиріса, С. Гелерма-
на та інших.

Узагальнення наявних теорій мотивації 
дозволяє виділити ряд мотиваційних ме-
ханізмів, що застосовуються на практиці.

По-перше, найчастіше застосовується 
матеріальне стимулювання, тобто, мотива-
ція трудової діяльності за допомогою гро-
шових виплат, теоретичне обґрунтування 
якого було здійснено ще Ф. Тейлором.

По-друге, поки менш поширеним в Укра-
їні, але широко застосовуваним у багатьох 
країнах, є соціальне стимулювання, яке 
являє собою мотивацію трудової поведін-
ки за допомогою різних зовнішніх факто-
рів, що роблять роботу працівників більш 
комфортною, як з психологічної, так і з фі-
зичної точки зору. Різними авторами за-
значаються різноманітні набори факторів, 
що впливають на продуктивність праці 
працівників. А. Маслоу відносить до них 
потребу в приналежності до соціальної 
групи, можливість соціальних контактів і 
спілкування під час роботи, потребу в по-
вазі  – бажання бути визнаним, популяр-
ним і шанованим колегами. Ф. Герцбергом 
до таких факторів віднесені: політика фір-
ми і адміністрації, умови роботи, заробі-
ток, міжособисті стосунки з начальником, 
колегами і підлеглими, ступінь безпосеред-
нього контролю за роботою.

По-третє, в силу необхідності в нових 
формах стимулювання, для доповнення 
наявних матеріальних і соціальних ін-
струментів, в останні роки організаціями 
починає все частіше застосовуватися сти-
мулювання самоактуалізації, тобто спо-
нукання працівників до праці за рахунок 
підвищення їх значимості, задоволення 
потреби в самореалізації, досягнення 
успіху і визнання його заслуг. Наявність 
даного інструменту передбачається рядом 
теорій мотивації, хоча погляди на нього у 
багатьох авторів вельми різняться.

Підсумовуючи слід зазначити, що го-
ловна особливість теорій мотивації по-
лягає в тому, що до цього моменту 
жодна з них не втратила своєї актуаль-
ності. Цей факт пояснюється тим, що 
організації використовують основні ви-
сновки та рекомендації абсолютно різ-
них теорій мотивації. Положення цих 
теорій виступають у ролі оцінки існую-
чої або проектованої теорії мотивації 
на підприємстві.
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У сучасних економічних умовах розви-
тку держави успіх підприємства майже на 
100 % залежить від мотивації до праці 
управлінського персоналу.

Системи мотивації постійно вдоскона-
люються, тому керівництво кожного під-
приємства, незалежно від форми власнос-
ті, повинне планомірно і безперервно за-
йматися пошуком і розробкою ефектив-
них способів управління працею, які 
забезпечують активізацію мотивації кож-
ного працівника підприємства. Для того, 
щоб підприємство ефективно працювало, 
йому необхідно мати відповідальний, іні-
ціативний та мотивований управлінський 
персонал, який має прагнення до реаліза-
ції своїх трудових можливостей та мож-
ливостей свого персоналу.

Головною проблемою, яка існує на під-
приємствах України є вкрай низька моти-
вація праці персоналу. Невирішеними у 
зв’язку з цим залишаються проблеми ви-
значення найдієвіших у даний період ва-
желів впливу на персонал, розробки і 
впровадження на вітчизняних підприєм-
ствах стимулюючих систем, які встанов-
люють тісний зв’язок між оплатою праці 
робітника й ефективністю його діяльнос-
ті, кваліфікацією, діловими якостями, 
особистою ініціативою та сприяють най-

більш повному задоволенню його акту-
альних потреб і дозволяють модифікувати 
поведінку в необхідному для підприєм-
ства напрямку, що веде до досягнення ви-
соких виробничих результатів [1].

Методологічні засади зароджеyня та роз-
витку мотиваційних теорії та впливу моти-
ваційних чинників знайшли своє відобра-
ження у роботах таких вітчизняних і закор-
донних учених, як: В. П. Антонюк, Д. П. Бо-
гиня, О. С. Виханський, А. I. Наумов, 
В. М. Гриньова, І. А. Грузіна, О. А. Грішнова, 
П. З. Капустянський, С. Г. Климко, А. В. Ко-
роковський, Т. М. Кір’ян, А. М. Колот, 
М. В. Семикіна, Т. В. Харчук, А. І. Добринін, 
С. А. Дятлов, Е. В. Маслов, В. Е. Марченко, 
У. С. Джевонс, Л. Дублін, Ф Тейлор, Г. Гантт, 
Ф. Гілберт і Л. Гілберт, Ф. М. Фоллет, Г. Емер-
сон, А.  Маслоу, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герц-
берг, В. Врум, Л. Портер, Е. Лоулер та ін.

Основним джерелом доходів у сучасно-
му світі управілінських працівників є і 
надалі залишатиметься заробітна плата. 
Нині саме заробітній платі належить пе-
реважаюче значення в мотиваційному ме-
ханізмі. Заробітну плату як економічну 
категорію відносять до числа найскладні-
ших. Саме з цієї причини, на жаль, нині в 
Україні відсутнє єдине розуміння суті за-
робітної плати.

МОТИВАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
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У процесі історичного розвитку моти-
вація як економічна категорія пройшла 
два етапи:

1) застосування політики «батога та 
пряника»;

2) використання методів психології і 
фізіології.

Суттєвий внесок у розвиток теорій мо-
тивації зробили українські вчені. Так, вче-
ний М.  Вольський [2;3] вважав необхід-
ним поліпшувати фізичні, моральні та ін-
телектуальні умови існування людини, 
наголошуючи, що політекономія є наукою 
про діяльність людини, спрямовану на за-
доволення матеріальних і духовних по-
треб. Економіст М.  Туган-Барановський 
одним із перших у світі розробив чітку 
класифікацію потреб [2]. Однак, деякі пи-
тання, щодо визначення основних моти-
ваторів управлінського персоналу сучас-
них українських підприємств потребують 
подальшого системного вивчення.

Головною функцією сучасного менедж-
менту, спрямованого на підвищення ефек-
тивності праці персоналу організації, є 
мотивація.

Мотивація – це прагнення людини до дій, 
в яких вона відчуває значну потребу, але не-
має змоги приступити до неї або здійснити 
її самостійно. Мотивація праці  – це праг-
нення працівника задовольнити свої потре-
би; це сукупність рушійних сил, які спону-
кають людину до трудової діяльності, яка 
допомагає досягти поставлених цілей [4].

Мотивація праці управлінського персо-
налу враховує основні базисні потреби 
людини: фізіологічні, потреби в безпеці та 
захищеності, потреби в любові і прихиль-
ності, потреби в досягненнях, потреби в 
соціальному схваленні (рисунок 1).

Коли мова йде про управлінський пер-
сонал, то варто звернути увагу на дві клю-
чові потреби, а саме:

1) досягнення успіху;
2) потреба в приналежності [5].
Також варто відмітити, що мотивація 

управлінського персоналу підприємств 
України значною мірою залежить від ма-
теріальних мотиваторів. Більшість сучас-
ник керівників не хочуть, навіть чути про 
нематеріальну мотивацію, оскільки вва-
жають її не виправданою у сучасному 
становищі країни. Хоча, якщо зануритися 
глибше, то можна спостерігати, що до 
кожного управлінця так і як до простого 
працівника потрібен індивідуальний під-
хід. Не можливо однозначно визначити 
яка мотивація потрібна сучасному керів-
нику. 

Умовно можна весь управлінський 
персонал можна поділити на три групи 
за рівнем оптимальної персональної мо-
тивації:

1) особи, для яких матеріальна винаго-
рода буде найвищим ступенем мотивації 
до праці (висока заробітна плата, премію-
вання за успіхи у робочому процесі, добав-
ки та надбавки до заробітної плати);

Рисунок 1 – Основні базисні потреби людини
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2) особи (персонал) для яких нематері-
альна винагорода краще ніж матеріальна 
(медалі, предмети особистого користу-
вання з написом про подяку, почесні гра-
моти та кубки, забезпечення участі в 
управлінні, додаткові вихідна дні);

3) особи, для яких найкращою мотива-
цією їхньої праці є симбіоз, матеріальної 
та нематеріальної мотивації.

Отже, можна стверджувати, що для 
успішної мотивації управлінського персо-
налу та працівників підприємства потріб-
на продумана чітка стратегія з мотивації. 
Оскільки така стратегія може поєднувати 
в собі як матеріальну, нематеріальну та 
мотальну мотивацію працівника до праці 
вона однозначно буде цікава кожному, 
будь-хто зможе віднайти для себе саме ту 
ціль заради якої йому б хотілося працюва-
ти з відданістю, наполегливістю для свого 
улюбленого підприємства.

Не можна при мотивації управлінського 
персоналу забувати, що керівники – це ті 
ж працівники, які прагнуть комфортних 
умов праці, вчасних чергових та бонусних 
(позачергових) відпусток, спільного гар-
монійного спілкування з підлеглими та 
своїм безпосереднім керівництвом.

Успіх у мотивації управлінського пер-
соналу України в сучасних економічних 

умовах багато в чому залежить і від став-
лення одним до одного на підприємстві, 
тобто від психологічного клімату у ко-
лективі.

На сьогоднішній день немає універсаль-
ного рішення щодо мотивації управлін-
ського персоналу в Україні на підприєм-
стві, але можна однозначно визначити го-
ловні складові ідеальної мотивації, – гідна 
заробітна плата, хороший психологічний 
клімат в колективі, нематеріальні заохо-
чення. Усе це буде спонукати працівників 
до відповідального ставлення до своєї ро-
боти, до сприяння розвитку підприємства 
не залежно від економічного розвитку 
держави.
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Современный подход к управлению 
электронными отходами (ЭО) в странах 
Европы и Северной Америки характери-
зуется наличием трех основных ограни-
чений.

1. Фрагментарность системы управле-
ния жизненным циклом (ЖЦ) продукта. 
Требования к предприятиям относитель-
но управления продуктами на завершаю-
щей стадии (ЗС) ЖЦ сводятся к сбору 
техники и последующему выполнению це-
левых показателей рециркуляции. Факти-
чески система переработки отходов и си-
стема управления ЖЦ продуктов на ЗС 
существуют сами по себе как отдельные 
несвязанные образования. В настоящее 
время отсутствуют эффективные меха-
низмы коммуникации и стимулирования, 
которые охватывают всех участников 
управления ЖЦ продукта. Фрагментар-
ность приводит к положительным резуль-
татам в области оптимизации отдельных 
процессов в управлении ЗС ЖЦ, но не по-
зволяет полностью реализовать потенци-
ал повышения общей эффективности ис-
пользования ресурсов. Текущий подход 
ограничивает ответственность произво-
дителей исключительно документирова-
нием процессов сбора и рециркуляции / 
восстановления техники, выбывшей из 

эксплуатации. Более того, аутсорсинг 
управления ЗС ЖЦ продукта и передача 
ответственности третьей стороне остав-
ляет вне поля зрения стадию разработки, 
ориентированную на повышение эффек-
тивности утилизации электрических и 
электронных продуктов (ЭЭП) [1].

2. Приоритет материально-ориенти-
рованной, а не продукто-ориентированной 
стратегии. Современная система управле-
ния ЗС ЖЦ продукта основывается на сбо-
ре материалов, из которых сделана отслу-
жившая электроника. Европейская дирек-
тива об отходах электрического и электрон-
ного оборудования (WEEE 2012) [2] не 
обеспечивает стимулы для реализации та-
ких альтернативных методов управления 
конечной стадией ЖЦ продукта как по-
вторное использование, обновление и вос-
становление, кроме неявного и неопреде-
ленного призыва к повторному использова-
нию. Отсутствие инициатив, направленных 
на продление срока полезной эксплуатации 
продуктов, и недоступность запасных ча-
стей еще больше снижают вероятность при-
менения указанных альтернативных воз-
можностей управления ЗС ЖЦ.

3. Единый (универсальный) подход ко 
всем ЭЭП, предусмотренный директивой 
WEEE. Несмотря на конструктивную и 
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композитную сложность ЭЭП, подавляю-
щее большинство электронных отходов 
проходит одинаковую цепочку управле-
ния ЗС ЖЦ, которая, как правило, начи-
нается с предварительного измельчения с 
целью разделения материалов на отдель-
ные потоки материалов как можно более 
высокого уровня чистоты [3]. Примене-
ние стандартного подхода не позволяет 
использовать ценность, которую содер-
жит продукт и его дифференцированные 
функциональные компоненты, в отличие 
от подхода, который лучше адаптирован к 
характеристикам отдельных категорий 
продуктов на конечной стадии ЖЦ. Более 
дифференцированный и ориентирован-
ный на продукт подход был предложен 
Международной экспертной группой по 
ресурсам [4], однако его практическая 
реализация в отношении электронных от-
ходов до настоящего времени не осущест-
влялась.

Одним из решений указанных проблем 
может быть внедрение на стадии дизайна 
новых ЭЭП подхода, ориентированного 
на семейство продуктов. Наличие широ-
кого ассортиментного ряда аналогичных 
продуктов, произведенных на общей плат-

форме, но обладающих клиентоориенти-
рованной функциональностью, позволит 
сохранять ценность за счет повторного 
использования не только высвобожден-
ных материалов, но и продуктов и компо-
нентов, и, таким образом, повысить эф-
фективность управления ЭЭП на завер-
шающей стадии их жизненного цикла.
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The state is a complex political and le-
gal structure that unites a large number of 
people. Motivation is an important factor 
of success.

Ministry of Education and Sci-
ence of the Russia is a federal executive 
body that exercises functions to develop 
state policy and to regulate in the sphere 
of education, scientific, technical and in-
novative activities, intellectual property, 
as well as in the sphere of education, so-
cial support and social protection for 
students and Pupils of educational insti-
tutions [1]. And in modern times it is 
quite an urgent issue. It’s great if a person 
has a goal and moves on to it step by step, 
overcoming difficulties, having interest, 
love for their work, aspiration for career 
growth. 

And in the Ministry of Educa-
tion, of course, you can see the desire to 
be the first, advancing in the service. It is 
also desirable to have internal profes-
sional honesty. And when the best “forc-
es”, the best “brains” with “burning” eyes 
move up the career ladder in the Ministry 
of Education, then the country has a fu-
ture.
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Migracja jest szansą i proble-
mem zarówno dla osoby migrującej jak i 
krajów pomiędzy którymi się ona odbywa 
[1, 2]. Celem pracy jest weryfikacja 
hipotez statystycznych:

- Hipoteza badawcza – Polacy 
chętnie przyjmą uchodźców w swoim 
mieście.  Hipotezę badawczą zapisujemy 
jako μ0 = 1,0

- Hipoteza alternatywna – Po-
lacy nie chcą aby w ich okolicy powstał 
ośrodek dla uchodźców. Hipotezę alter-
natywną zapisuje się  μ0 ≠ 1,0

Po weryfikacji hipotez staty-
stycznych należy odrzucić hipotezę ba-
dawczą i przyjmujemy hipotezę alterna-
tywna: Polacy nie chcą aby w ich okolicy 
powstał ośrodek dla uchodźców. Rezulta-
ty są bardzo istotnie statystyczne (0,1%).
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Целью исследования является оценка отношения студентов к техни-
ческим средствам обучения при проведении лекций. Поставленная цель 
вытекала из второго риторического вопроса дидактики: «Как учить?». Автор 
хотел узнать: нужны ли в Польше технические средства обучения?

 
Методы исследования

Основные методы: анкетирование и статистическая обработка анкет. В 
исследовании приняли участие три группы респондентов, всего 104 студента из 
высших учебных заведений г. Ченстохова (табл. 1).

          
Таблица 1

Колво Специальность, Форма 
обучения

Вуз

45 Администрация, 1 ступень очные Академия Яна 
Длугоша

30 Администрация, 1 ступень заочные

29 Здоровье публичное, 
2 ступень

очные Технический 
Университет

Иисследованиями были охвачены следующие три группы:
- студенты специальности «администрация», которые выбрали эту спе-

циальность по призванию (предположим это чисто теоретически) и имеют тео-
ретическое представление о работе системы управления, в целом, и органов 
местного самоуправления, в частности;

- работники администрации публичной, которые имеют реальное пред-
ставление об условиях работы системы управления (в частности, органов мест-
ного самоуправления) и уже знают основы теории управления;

- студенты специальности «здоровье публичное» (в их числе специали-
зация «менеджмент в здоровье публичном»), которые выбрали эту специаль-
ность по призванию (предположим это чисто теоретически) и имеют теорети-
ческое представление об управлении в системе здоровья публичного.
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При проведении анкетирования, студентам был задан только 1 вопрос:
- Какой метод обучения на лекциях Вам нравится больше всего?
Этот вопрос имел три варианта ответа:
1. Лектор имеет презентацию, и я пишу со слайдов.
2. Лектор медленно диктует, и я пишу под диктовку.
3. Лектор быстро рассказывает, и я пишу, что успеваю.
Результаты
Результаты обработки анкет приведены в табл. 2., на рис. (в %).

          
 Таблица 2

Результаты обработки анкет (количество выборов различных ответов)
№ Наименова-

ние
Количество выборов Мх δх δх-1Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

1 Группа 1 42 1 2 0,067 0,249 0,252
2 Группа 2 30 0 0 0,000 0,000 0,000
3 Группа 3 22 7 0 0,241 0,428 0,435
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№1 - лекция с презентацией

№2 и №3 - лекция без презентации

Рисунок. Доля студентов (5), выбравших ответ №1 и ответы №2 и №3 
В связи с малым количеством выборов ответа №3, он был объединен с 

ответом №2, так как они близки по технической реализации. И оба ответа аль-
тернативны ответу №1.

Заключение
 В ходе исследования установлено, что более 90% польских студентов 

предпочитают вариант, когда лектор использует технические средства обучения 
в виде презентации.

Результат исследования, а именно - студенты предпочитают вариант, 
когда лектор использует технические средства обучения в виде презентации - 
должен быть использован при реформировании высшей школы в Польше. В 
числе прочего, полученные результаты могут быть использованы в текущей ра-
боте для формирования программ подготовки и повышения квалификации на-
учно-педагогических кадров.
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