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Аннотация. В статье выяснено различие между понятиями «форма организации учета» и «форма ведения учета». 
Представлено нормативно-правовое обеспечение выбора формы организации учета. Выделены основные подходы к 
формам организации учета в зависимости от субъектов его ведения. Раскрыты преимущества и недостатки ведения 
учета на малых предприятиях внутренними и внешними субъектами. Определены основные факторы, влияющие на 
выбор формы организации учета на малых предприятиях.

Ключевые слова: аутсорсинг, внутренние субъекты ведения учета, внешние субъекты ведения учета, малое пред-
приятие, учетная система, форма ведения учета, форма организации учета.

Summary. This work clarifies the difference between the concepts of "form of organization of accounting" and "accounting 
form". It presents legal and regulatory support of the choice of the accounting organization form. The main approaches to the 
forms of accounting organization are determined depending on the subjects of its management. The advantages and disadvan-
tages of accounting for small enterprises by internal and external entities are revealed. The main factors affecting the choice of 
the form of accounting organization at small enterprises are determined as well.

Key words: outsourcing, internal entities of accounting, external entities of accounting, small enterprise, accounting system, 
form of accounting, form of accounting organization.
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IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF THE MAXIM OF SOCIAL EQUITY

Анотація. Розкрито теоретичні й емпіричні аспекти наукового дослідження фінансового забезпечення розвитку 
трудового потенціалу в контексті реалізації заходів забезпечення сталого зростання економіки та реінвестування еко-
номічних здобутків для досягнення суспільних пріоритетів. Для забезпечення розвитку трудового потенціалу доцільно 
активізувати заходи щодо подолання бідності за рівнем доходів і забезпечити доступ населення до послуг незалежно 
від місця проживання. Визначено доцільність сприяння продуктивній зайнятості і підвищення легальної економічної 
активності населення в контексті реалізації максими соціальної справедливості.

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансування, трудовий потенціал, фінансові ресурси, продуктивна за-
йнятість, соціальна справедливість.

Вступ та постановка проблеми. Держава має ство-
рювати умови для ефективного розвитку підприємництва 
і трудового потенціалу для досягнення суспільних пріо-
ритетів. Дії Кабінету Міністрів спрямовані на реалізацію 
програм розвитку, що відповідають розширеному відтво-
ренню. Фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень визнають, що в сучасній економіці спостері-
гаються недостатність джерел відновлення купівельної 
платоспроможності населення і реальне падіння заробіт-

ної плати в усіх секторах економіки, що нівелює реформа-
торські зусилля, які переважно спрямовані на «незначне 
пом’якшення макроекономічних диспропорцій та утри-
мання національної економіки від повномасштабного 
провалу» [2, с. 13–14]. Підвищення відповідальності та 
довіри між державою і населенням є важливим ресурсом 
розвитку економічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи 
теорії фінансів і трудових ресурсів закладені в працях 
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закордонних [2–4] і вітчизняних економістів, серед яких: 
Л. Кривенко, С. Овчаренко (науково-методичні підходи до 
розвитку людського капіталу в умовах підвищення кон-
курентоспроможності країни) [5, с. 23–26]; А. Кузнєцов 
(методичні підходи до здійснення фінансового управління 
банком на основі використання інструментів системи тру-
дової мотивації персоналу) [6, с. 49–53]; Г. Мамонова, 
І. Канцур (моделювання пріоритетів фінансового забезпе-
чення соціальної сфери) [7, с. 179–183]; Д. Нехайчук (тео-
ретичні засади взаємодії фінансового забезпечення дер-
жави та регіонів) [8]; Р. Чорний, Г. Румянцева (фінансове 
забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових 
форм суспільства) [9, с. 66–68].

Незважаючи на прийняті цільові соціальні програми 
[5; 10] і вагомі наукові напрацювання провідних учених-
економістів, залишається багато перспективних напря-
мів досліджень. Аналіз літературних джерел показує, що 
теоретичні і прикладні питання дослідження трудового 
потенціалу розроблені недостатньо, зокрема це стосу-
ється трудового потенціалу окремого працівника і персо-
налу організацій.

Метою даної роботи є визначення нових підходів до 
фінансового забезпечення розвитку трудового потенці-
алу в системі пріоритетів соціальної політики держави і 
реалізації максими соціальної справедливості. Оскільки 
трансформація трудового потенціалу людини відбува-
ється протягом її життя та охоплює три основні періоди 
(дотрудовий, трудовий і післятрудовий), тому фінансу-
вання трансформації цього потенціалу має велике еко-
номічне та соціальне значення. Побудова ефективних 
механізмів підвищення якості трудового потенціалу у 
суспільному секторі є запорукою розвитку соціально-еко-
номічної системи.

Результати дослідження. 
В Україні здійснюються заходи для забезпечення ста-

лого зростання та підвищення рівня інвестиційної при-
вабливості країни, і саме тому важливим є завдання реін-
вестувати економічні надбання в якість життя людей. 
Головною продуктивною силою є людина. Кожен праців-
ник, окремі групи і суспільство у цілому мають у своєму 
розпорядженні можливість здійснювати та вдосконалю-
вати трудову діяльність, значно підвищувати її ефектив-
ність і якість. У даному контексті варто актуалізувати 
цільову відповідальність між державою, підприємницьким 
співтовариством і громадянами для досягнення стратегій 
і завдань суспільного розвитку. Поділяємо точку зору, що 
так звана «демасштабізація економіки» спрощує отри-
мання економічного контролю над українськими активами 
з боку більш капіталізованих суб’єктів, що зумовлює недо-
оцінення національної робочої сили [1, с. 7].

Трудові відносини держави і громадян є сукупністю 
як формальних, так і неформальних відносин, що потре-
бує дослідження взаємозв’язку інституціональної відпо-
відальності і довіри для досягнення розвитку трудового 
потенціалу. Трудові відносини працівників регулюються 
Кодексом законів про працю України [11]. Кодекс законів 
про працю регулює трудові відносини працівників неза-
лежно від форми власності суб’єктів господарювання 
(установ, підприємств, організацій), виду їх діяльності і 
галузевої належності, а також осіб, що працюють у фізич-
них осіб – підприємців.

В економічній теорії [5; 12; 13] особлива увага при-
діляється відстеженню спільного та відмінностей між 
поняттями «трудові ресурси» і «робоча сила». Робоча 
сила – це сукупна здатність фізичних та інтелектуаль-
них властивостей, якими володіє людина й які викорис-
товуються для виробництва необхідних життєвих благ. 

Реально робоча сила існує в конкретній особистості пра-
цівника, є головною продуктивною силою суспільства, 
а також первинним фактором багатства поряд із приро-
дою. Трудові ресурси – це, по-перше, частина населення 
країни, що володіє необхідним фізичним розвитком, зна-
ннями і практичним досвідом для роботи в економічній 
системі; по-друге, це частина працездатного населення 
(чоловіки віком від 16 до 65 років та жінки віком від 16 до 
60 років); по-третє, ресурси, які включають зайнятих і 
потенційних працівників.

Таким чином, викладені положення дають змогу зро-
зуміти, що поняття «трудові ресурси» дає переважно кіль-
кісну оцінку здібностей людини чи населення до праці, а 
поняття «трудовий потенціал» показує всебічну їх харак-
теристику, включаючи кількісні й якісні параметри мож-
ливостей до трудової діяльності. Отже, трудовий потен-
ціал – це найбільш повна характеристика всіх здібностей 
до праці, якими володіє індивід, колектив і суспільство у 
цілому.

У процесі розвитку ринкової економіки відбувається 
інтенсифікація подій, і якісні фактори починають перева-
жати над кількісними, тому логічно модернізується трак-
тування поняття «трудовий потенціал». Існує декілька 
підходів до визначення самого поняття «трудовий потен-
ціал», його взаємозв’язку з іншими трудовими й еконо-
мічними дефініціями. В економічній літературі поняття 
«трудові ресурси» досліджують як об’єкт управління: 
сукупність взаємопов’язаних елементів, що характери-
зують населення, яке має необхідний фізичний розвиток, 
розумові здібності та знання для роботи в народному гос-
подарстві, його формування, розподіл і використання, які 
знаходяться у взаємодії з матеріальними і фінансовими 
ресурсами та приводяться в рух і підлягають впливу та 
упорядкуванню з боку суб’єктів управління різних рівнів 
[12, с. 480]. К. В. Побережна і В. Ю. Верютіна визнача-
ють поняття «трудовий потенціал» як форму прояву люд-
ського фактору на виробництві і найважливіше джерело 
розвитку інноваційної діяльності, що дає змогу підвищу-
вати конкурентоспроможність як окремих підприємств, 
так й економіки у цілому [13, с. 53]. Індикатором ділової 
активності є інновації, які визначають швидкість розви-
тку перспективних секторів за умов сприятливого іннова-
ційного та інвестиційного клімату.

Розвиток трудового потенціалу залежить від якості 
роботи, продуктивності праці і фінансового забезпечення 
підготовки кваліфікованих трудових ресурсів. У науково-
практичній літературі щодо організації фінансового 
забезпечення трудового потенціалу [7–9; 14] немає струк-
турованих, інформативно достатніх підходів до питань 
формування й ефективного управління необхідними 
фінансовими ресурсами. Вважаємо, що особливості фор-
мування системи фінансового забезпечення трудового 
потенціалу доцільно досліджувати з позиції класифіка-
ції у структурно-логічній схемі зовнішніх і внутрішніх 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінан-
сування підвищення якості людського капіталу.

Застосовують різноманітні схеми фінансування тру-
дових ресурсів, які визначають сукупність відповідних 
джерел і методів. В економічній літературі розрізняють 
«прямі» і «змішані» схеми фінансування [8]. Під «пря-
мою» схемою фінансування розуміють використання 
одного способу залучення ресурсів з одного джерела, а 
за «змішаної» схемі фінансування використовують кілька 
способів залучення ресурсів і, відповідно, з одного або 
декількох різних джерел.

У теорії фінансів поняття «фінансове забезпечення» 
розглядають як процес пошуку й акумулювання фінан-
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сових ресурсів [7; 14]; процес залучення, розподілу і 
використання фінансових ресурсів [9]. Ці процеси є вза-
ємозалежними і взаємодоповнюючими на різних етапах 
циклічного розвитку економіки.

Залежно від програм розвитку визначають стратегію і 
тактику їх реалізації. Виконання заходів на 2016–2017 рр. 
з реалізації Стратегії подолання бідності [15] має мати 
позитивний вплив на подолання бідності за рівнем дохо-
дів, а також забезпечить доступ населення до послуг неза-
лежно від місця проживання. Одним з індикаторів подо-
лання бідності є збільшення чисельності осіб (зокрема 
тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевла-
штуванню), забезпечених роботою за сприяння Держав-
ної служби зайнятості. Чисельність осіб, працевлаштова-
них за сприяння цієї служби протягом першого півріччя 
2017 р., збільшилася на 38 тис., або на 10%, порівняно з 
відповідним періодом 2016 р. та становила 426 тис. осіб; 
41% із них були працевлаштовані до надання статусу без-
робітного.

Ефективність процесу залучення фінансових ресур-
сів для формування трудового потенціалу залежить від 
реальності визначення обсягів фінансування, ступеня 
доступності (вартості) фінансових ресурсів і ризику, 
пов’язаного з конкретними джерелами та формами фінан-
сування. Ефективність процесів розподілу і використання 
фінансових ресурсів для формування трудового потенці-
алу передбачає прийняття рішень щодо досягнення опти-
мальності та ефективності їх використання.

В економічній теорії виділяють три підходи до дослі-
дження сутності поняття «фінансове забезпечення»: від-
творювальний, інституціональний і функціональний. Від-
творювальний підхід розглядає фінансове забезпечення 
щодо поетапності кругообігу фінансових ресурсів. Інсти-
туціональний підхід досліджує фінансове забезпечення з 
урахуванням особливостей розвитку фінансових ринків і 
фінансових інститутів. Функціональний підхід розглядає 
фінансове забезпечення з позиції економічних відносини, 
що виникають між економічними агентами. Поведінка 
агентів зумовлює характер інституціоналізації відносин 
між ними в умовах розвитку економічної системи. Д. Клі-
ленл і В. Кінг визначають, що система прагне забезпечити 
збереження й нагромадження інформації для забезпе-
чення підвищення рівня її організованості [16, с. 7].

Підприємництво має стати більш соціально орієнто-
ваним, поєднувати досягнення прибутку із суспільними 
пріоритетами. Програми розвитку підприємництва перед-
бачають: по-перше, нове будівництво, реконструкцію, 
модернізацію і технічне переозброєння підприємств; 
по-друге, придбання нового бізнесу або нематеріальних 
активів (ліцензії, патенти), які надалі будуть використані 
підприємствами для реалізації програм розвитку. Підпри-
ємці мають співпрацювати з економічно активним насе-
ленням, яке включає сукупність працездатних зайнятих 
і безробітних громадян, що забезпечують пропозицію 
робочої сили на ринку праці для товарного виробництва 
і сфери послуг у певному періоді [17, с. 15].

В організаційно-прикладному аспекті трудовий 
потенціал не має статичного характеру, а знаходиться у 
постійному розвитку – динаміці. Формою такого розвитку 
трудового потенціалу є процес відтворення, який, своєю 
чергою, є складником процесу суспільного відтворення 
загалом і потребує відповідного фінансування. Рівень 
середньомісячних витрат на персонал на одного зайнятого 
у 2013 р. на великих підприємствах становив 6 141,6 грн. 
і мікропідприємствах – 2 242,7, а в 2015 р. – відповідно 
7 893,7 і 2 520,8 грн. [1, с. 15]. Вимагає зваженого підходу 
і дослідження відповідність фінансування персоналу для 

розвитку трудового потенціалу, підвищення продуктив-
ності праці й ефективності виробництва.

Актуалізується проблематика стимулювання діяль-
ності роботодавців, спрямованої на створення нових 
робочих місць та працевлаштування безробітних. Для 
виконання положень Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 р.  
№ 1801-VІІІ [18] запропоновано розподілити видатки дер-
жавного бюджету України на 2017 рік у сумі 1 млн. 400 тис. 
грн. шляхом делегування Міністерством соціальної полі-
тики Пенсійному фонду України повноважень на вико-
нання бюджетної програми за КПКВК 2501590 «Компен-
сація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних 
зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування», збільшивши на вказану 
суму дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного 
фонду України. Це дасть можливість забезпечити виплату 
роботодавцям компенсації фактичних витрат, пов’язаних 
зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, у розмірі 50% суми нарахо-
ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану 
на нове робоче місце відповідно до частини третьої статті 
24 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 
2012 р. № 5067-VI.

Ефективна зайнятість населення потребує реалізації 
«активних» програм на ринку праці, підвищення ква-
ліфікації безробітних, системного реформування про-
фесійного перенавчання і легалізації зайнятості. В умо-
вах складної політико-економічної ситуації у першому 
кварталі 2017 р. кількість зайнятого населення віком 
15–70 років становила 15,9 млн. осіб, а кількість безро-
бітних – 1,8 млн. осіб; рівень безробіття серед економічно 
активного населення збільшився з 8,5% у першому квар-
талі 2012 р. до 9,9% у 2016 р. і 10,1% у 2017 р. Окрім 
того, станом на 17 липня 2017 р., за даними структур-
них підрозділів соціального захисту населення облас-
них та Київської міської державних адміністрацій, взято 
на облік 1 583 759 переселенців, або 1 273 577 сімей із 
Донбасу і Криму; отримувачам допомоги профінансовано 
1 654 700 тис. грн. [19]. Це зумовлює стихійність міграції, 
кардинальну зміну регіональних ринків праці.

Населення є виробником і споживачем матеріальних 
благ і послуг. Середній індекс реального падіння заро-
бітної плати впродовж червня 2014 р. по квітень 2016 р. 
становив майже 14% із піковим значенням у майже 24% 
у всіх секторах економіки [1, с. 13]. Окрім того, ста-
ном на 1 червня 2017 р. загальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати становила 2 320,2 млн.  грн., із 
неї 1 250,3 млн. грн. (53,9%) припадало на економічно 
активні підприємства, тому дедалі більша частина насе-
лення переорієнтовується на пасивні джерела отримання 
доходів для підтримання споживання.

Триває наукова полеміка щодо втрати висококваліфі-
кованих трудових ресурсів країною-донором і наявністю 
позитивних ефектів в економіці приймаючої країни вна-
слідок активізації міжнародної міграції [20, с. 87–93]. 
В Україні перманентність соціального захисту і низька 
частка безпосередньо заробітної плати у ВВП (у 2015 р. 
становила менше 30%) посилюють демотивацію легаль-
ної економічної активності населення [21–23], зростає 
трудова міграція за кордон. У розвинутих країнах наяв-
ність якісної системи соціального захисту зумовлює 
ефект «локальної пастки безробіття», який виникає за 
поглиблення міжнародної трудової міграції. Міжнародна 
міграція трудових ресурсів зумовлює позитивний зовніш-
ній ефект для світового виробництва, оскільки її наслід-
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ком є перерозподіл трудових ресурсів від країн із низьким 
значенням граничної продуктивності праці до країн із 
високим рівнем зазначеного показника.

Висновки. Із наведеного вище можна зробити такі 
висновки щодо ефективності фінансового забезпечення 
розвитку трудового потенціалу в контексті реалізації мак-
сими соціальної справедливості. По-перше, особливості 
формування системи фінансового забезпечення трудового 
потенціалу доцільно досліджувати з позиції класифікації 
у структурно-логічній схемі зовнішніх і внутрішніх фінан-
сових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансу-
вання підвищення якості людського капіталу. Для забезпе-
чення ефективності управління фінансовими ресурсами, 
необхідними для розвитку трудового потенціалу, варто 
процес фінансування зробити гнучким та адаптивним, 
тобто він повинен мати зворотний зв’язок для вчасного 
реагування на будь-які прояви зовнішніх або внутрішніх 
чинників, спроможних порушити етапність і своєчасність 
фінансового забезпечення відтворення трудових ресурсів.

По-друге, для розвитку трудового потенціалу доцільно 
сприяти продуктивній зайнятості і підвищити легальну 

економічну активність населення. Це даватиме змогу сис-
темі фінансування виробляти коригувальні впливи, необ-
хідні для підтримки досягнутого або досягнення бажа-
ного рівня фінансового забезпечення розвитку трудового 
потенціалу. Важливо забезпечити високий рівень умов 
праці, підвищення рівня оплати праці та охорону трудо-
вих прав працівників.

По-третє, інституціоналізація відносин держави, під-
приємництва і громадян визначається взаємною довірою 
та відповідальністю. Трудовий потенціал більш ширше 
визначає можливості активного населення, його можна 
уявити у вигляді багаторівневої динамічної системи, 
кожен елемент якої чітко й органічно доповнює та роз-
криває внутрішні резерви людини чи населення загалом, 
які так необхідні для активної трудової діяльності. На 
макрорівні для розвитку трудового потенціалу варто здій-
снювати заходи щодо реформування ринку праці, прове-
дення пенсійної реформи, розвитку соціальних послуг, 
підвищення якості освітніх послуг, покращення доступу 
до медичних послуг і забезпечення адресної державної 
підтримки населення.
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Аннотация. Раскрыты теоретические и эмпирические аспекты научного исследования финансового обеспечения 
развития трудового потенциала в контексте реализации мероприятий обеспечения постоянного роста экономики и ре-
инвестирования экономических достижений для достижения общественных приоритетов. Для обеспечения развития 
трудового потенциала целесообразно активизировать мероприятия по преодолению бедности за уровнем доходов и 
обеспечить доступ населения к услугам независимо от местожительства. Определена целесообразность содействия 
продуктивной занятости и повышению легальной экономической активности населения в контексте реализации макси-
мы социальной справедливости.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансирование, трудовой потенциал, финансовые ресурсы, продук-
тивная занятость, социальная справедливость.

Summary. Revealed theoretical and empirical aspects of the research of financial support for the labour potential develop-
ment in the context of realization of measures for providing sustainable growth of the economy and reinvestment of economic 
results for achieving social priorities. For the purpose of providing development of labour potential, it is appropriate to activate 
measures concerning the poverty reduction by income level and provide service access for the population regardless of place of 
residence. Appropriateness of promoting productive employment and improving the legal economic activity of the population 
in the context of realization of the maxim of social equity is determined.

Key words: financial support, financing, labour potential, financial resources, productive employment, social equity.
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ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРУ ДОМАШНІХ 
ГОСПОДАРСТВ: ТОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ

LOGISTIC ASPECTS OF FUNCTIONING THE HOUSEHOLD SECTOR:  
THOEOTICAL SUBSTANTIATION AND STATISTIC ASSESSMENTS

Анотація. У статті визначено сутність та функціональне навантаження  сектора домашніх господарств в економіч-
ному кругообігу. Проаналізовано основні статистичні показники, які характеризують особливості споживання сектора 
домашніх господарств. Доведено необхідність розгляду домашніх господарств як учасників логістичних систем. Об-
ґрунтовано можливість та економічну доцільність застосування логістичних підходів у сфері функціонування сектора 
домашніх господарств.
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Вступ та постановка проблеми. Соціально-еконо-
мічні умови сучасності, що хаpактеpизуютьcя глобалі-
зацією економіки, cтановленням і зміцненням pинкових 
відноcин, зростанням товароспоживання та підвищен-
ням вимог споживачів, вимагають глибшого вивчення 
оcобливоcтей функціонування та тенденцій pозвитку 
сектора домашніх домогосподарств. Нині назpіла 
необхідніcть аналізу логіcтичних аcпектів функціону-
вання домогоcподаpcтв і визначення їх міcця та ролі у 

логіcтичних системах, адже такі дослідження відкpивають 
нові можливоcті для забезпечення процвітання сектора 
домашніх господарств, підвищення рівня життя насе-
лення та покpащення cоціально-економічної cитуації  в 
кpаїні. Вищезазначене зумовлює оcобливу актуальніcть 
даного доcлідження.
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