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На думку автора, на сучасних вітчизняних під-

приємствах доцільно впровадження реінжинірингу, 
що ґрунтується на методології «чистого аркуша» (аб-
солютне перепроектування існуючих бізнес-процесів, 
тобто відмова від звичних для підприємства методів 
управління та заміна їх на кардинально нові), оскіль-
ки це дозволить по-новому оцінити можливості біз-
нес-процесів та адаптувати їх до існуючих ринкових 
умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ведення 
діяльності, в основу якої покладено креативні пара-
метри функціонування.
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Постановка проблеми. Постіндустріальний період 
розвитку суспільства, що характеризується високим 
інноваційним рівнем продуктивних сил, ставить висо-
кі вимоги до якості робочої сили, яка виступає осно-
вним джерелом формування національного доходу. 

Взаємозв’язок між ефективністю розвитку сус-
пільного виробництва і розвитком людини пояснює 
теорія людського капіталу, яка успішно реалізуєть-
ся у світовій практиці на усіх економічних рівнях. 
При цьому людський капітал підприємства вбирає в 
себе сукупність знань, досвіду, навичок і здібностей 
фізичних осіб, що беруть участь в діяльності підпри-
ємства задля отримання економічних і соціальних 
вигод. Відзначені характеристики людського капіта-
лу підприємства формуються і розвиваються шляхом 
відповідних інвестицій. 

Не дивлячись на постійне збільшення заробітної 
плати, додаткові витрати вітчизняних підприємств 
на робочу силу залишаються вкрай низькими, що в 
сукупності обумовлює відставання України за показ-
ником сукупних витрат на робочу силу від країн ЄС 
більш ніж у 10 разів. 

Наслідком дешевизни робочої сили – результату 
недостатнього інвестування у людський капітал – є 
відтік висококваліфікованих кадрів закордон, низь-
ка продуктивність праці, уповільнене оновлення 
техніки, економічна незацікавленість в результатах 
праці і в кінцевому підсумку – низька конкуренто-
спроможність більшості видів вітчизняної продукції 
та національної економіки загалом. 

Сучасні власники вітчизняних підприємств та 
уповноважені ними органи протягом довгого часу 
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обережно підходять до питань інвестування у люд-
ський капітал, не розглядаючи останній як основний 
чинник утворення доходу. Саме тому вони намага-
ються максимально скоротити не лише витрати на 
соціальну сферу, але й витрати на матеріальне забез-
печення найманих працівників у виробничій сфері. 

Вважаємо, що причиною цього є невирішені тео-
ретико-методологічні проблеми оцінювання ефектив-
ності інвестицій у людський капітал підприємства, 
а саме:

- звуження складу такого роду інвестицій до ви-
трат, що спрямовуються на формування і розвиток 
професійних знань працівників;

- зосередження методичних підходів на оцінюван-
ні віддачі від навчання персоналу;

- не врахування факторів виробничого і соціаль-
ного ризиків;

- відсутність інформації щодо розміру і складу ін-
вестицій у людський капітал за галузями господарю-
вання (як бази для порівняльної оцінки) тощо. 

Серед основних наукових прогалин даного про-
блемного поля слід виділити обмежений склад ін-
вестицій у людський капітал, оскільки на даному 
етапі розвитку суб’єктів господарювання необхідно 
дбати не лише про підготовку висококваліфікова-
ної робочої сили, здатної вирішувати стратегічні за-
вдання інноваційного розвитку підприємств, але й 
про створення умов для безпечної праці, збереження 
здоров’я, культурне збагачення, стабільність трудо-
вих колективів тощо. Отже, видовий склад інвести-
цій у людський капітал підприємства як соціально-
економічної системи має відповідати двоєдиній меті 
його розвитку – максимізації економічної результа-
тивності і соціальній гармонізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання інвестування людського капіталу є предме-
том дослідження багатьох науковців, серед яких: 
М. Ажажа, В. Антонюк, О. Бородіна, В. Важинська, 
Н. Верхоглядова, Н. Гвоздик, О. Грішнова, О. Заха-
рова, А. Кірянов, Т. Коркіна, О. Кошулько, Г. Тугус-
кіна, Як. Фітц-енц, А. Циренова, В. Яценко та інші. 
Проте у сучасних дослідженнях людського капіталу 
переважають теоретичні (політекономічні) напрям-
ки, а серед напрямків практичної економіки увага 
науковців сконцентрована на вивченні людського ка-
піталу на макро– і мезорівнях. До того ж, більшість 
науковців розглядають лише окремі його складові, 
серед яких переважає освіта. У той же час слабко до-
слідженими є здоров’я, безпека праці, мобільність та 
інші, розвиток яких також потребує суттєвих (т. зв. 
соціальних) інвестицій і вивчення закономірностей 
їх здійснення та особливостей оцінювання. 

Постановка завдання. Мета даного дослідження 
полягає в обґрунтуванні видового складу інвестицій 
у людський капітал підприємства, який спрямований 
на формування і розвиток його сукупних об’єктивних 
характеристик, що відповідають завданням сучасного 
етапу розвитку суспільного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Істо-
ричний екскурс в теорію людського капіталу показав, 
що витрати, які призводять у майбутньому до утво-
рення доходів від використання людей у суспільному 
виробництві, є інвестиціями у людський капітал. 

К. Макконнел і С. Брю зазначали, що «інвестиції 
у людський капітал – це будь-яка дія, яка підвищує 
кваліфікацію і здатності, або, іншими словами, про-
дуктивність праці працівників». Вони наводять на-
ступний склад інвестицій у людський капітал:

• витрати на освіту у складі витрат на загальну 
і спеціальну, формальну і неформальну освіту та ви-

трати на підготовку працівника на робочому місці;
• витрати на охорону здоров’я, які складають-

ся з витрат на профілактику захворювань, медичне 
обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення 
житлових умов; 

• витрати на мобільність, які необхідні на забез-
печення вищого рівня продуктивності [1, с. 556]. 

Лауреати Нобелівської премії і т.зв. основополож-
ники теорії людського капіталу Т. Шульц і Г. Беккер 
розширили вищенаведений склад інвестицій на ви-
трати, спрямовані на пошук економічної інформації 
про ціни і доходи, витрати на виховання дітей та 
інші витрати, які будь-яким чином сприяють розви-
тку продуктивної сили людини, її культурному та 
інтелектуальному зростанню [2; 3]. 

Дж. Кендрік поміж різних видів інвестицій окре-
мо виділяв уречевлені і не уречевлені інвестиції, які 
втілені в людях. Уречевлені інвестиції (уречевлений 
капітал) він визначав як такий, що має матеріальну 
форму, а неуречевлені – це інвестиції, які не мають 
власної матеріальної форми, але вони втілюються 
в уречевленому капіталі, підвищуючи його якість і 
продуктивність [4].

Зміна умов розвитку суспільного виробництва ви-
магає об’єктивного перегляду традиційного складу 
інвестицій у людський капітал і їхньої конкретизації 
на різних економічних рівнів, найважливішим серед 
яких слід вважати мікроекономічний. Саме підпри-
ємства є найефективнішими виробниками цього ка-
піталу, оскільки здійснюють розвиток персоналу від-
повідно до майбутніх потреб виробництва, а також 
володіють достовірною інформацією про перспектив-
ні напрямки соціальних інвестицій.

Серед сучасних дослідників інвестування люд-
ського капіталу підприємства слід відзначити В. Ва-
жинську, Н. Гвоздик, О. Грішнову, О. Захарову, 
А. Кірянова, Т. Коркіну, О. Кошулько та інших, які 
послідовно доопрацьовували зміст категорії «інвес-
тиції у людський капітал підприємства» і класифі-
кацію відповідних витрат. 

Результати досліджень у даній предметній галу-
зі можна об єднати у дві групи: 1) з вузьким колом 
об’єктів інвестування і відповідно видів інвестицій-
них витрат; 2) з розширеним колом об’єктів інвесту-
вання і розгалуженими видами інвестиційних витрат.

Так, В. Важинська, досліджуючи елементи ін-
вестиційних вкладень у людський капітал, фор-
ми нарощення обсягів людського капіталу на ви-
робничому рівні, джерела та напрями інвестицій, 
зводить дані інвестиції до навчання персоналу за 
рахунок власних коштів підприємства. При цьому 
у складі останніх вона виділяє витрати, що спря-
мовуються на навчання на виробництві і в навчаль-
них закладах [5, с. 11]. 

О. Захарова у поняття соціально-економічної кате-
горії «інвестиції у людський капітал» вкладає лише 
витрати, які здійснюються з метою професійного роз-
витку та охорони здоров’я працівників [6, с. 6]. 

О. Кошулько удосконалила класифікацію інвес-
тицій у людський капітал підприємства за такими 
напрямами: підвищення культурно-освітнього рівня 
працюючих, кваліфікації кадрів, задоволення фізіо-
логічних потреб і збереження здоров’я, відтворення 
й нагромадження людського капіталу [7, с. 6].

А. Кірянов пропонує розширення інвестицій у 
людський капітал підприємства з цільовою орієнта-
цією на формування у працівника почуття відданос-
ті організації, що потребує встановлення розміру за-
робітної плати відповідно до результатів діяльності 
підприємства, введення гнучкої системи додаткового 
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стимулювання і різних соціальних доплат [8]. Однак 
конкретизація інвестиційних витрат у даному дослі-
дженні відсутня. 

Точка зору відомого в Україні дослідника люд-
ського капіталу О. Грішнової на видовий склад ін-
вестицій [9, с. 12] збігається з ідеями, розробленими 
Т. Шульцем і Г. Беккером. Між тим інші види ви-
трат науковцем не уточнюються. 

Більш розширеною на теперішній час є класифі-
кація інвестицій у людський капітал підприємства, 
яка доповнена Н. Гвоздик в частині наступних груп 
витрат: в залежності від стадій його формування і 
розвитку (сформований у минулому, теперішньому 
і майбутньому періодах), за джерелами фінансуван-
ня (витрати особи/домогосподарства, підприємства, 
державні витрати), за цільовим призначенням (ста-
білізуючі і створюючі витрати, які спрямовані відпо-
відно на просте і розширене відтворення людського 
капіталу), за способом вкладення (прямі і непрямі), 
за формою вкладення (матеріальні і нематеріальні) і 
за основними групами активів (освіта, здоров’я, мо-
тивація, мобільність) [10, с. 3-4]. Однак вважаємо, 
що у такому вигляді класифікація не набула своєї 
завершеності, оскільки не розкриває видовий склад 
інвестицій у людський капітал. До того ж, облік ви-
щезазначених груп витрат є ускладненим на підпри-
ємствах і тому не виступає практичним інструмен-
том управління людським капіталом. Перш за все, 
це зауваження стосується витрат, які виділені в 
окремі групи за стадіями формування і за джерелами 
фінансування. Недарма у практичному дослідженні 
Н. Гвоздик відходить від запропонованої класифіка-
ції інвестицій і проводить аналіз обмеженого кола 
інвестиційних витрат відповідно до діючої системи 
обліку витрат. 

Загалом критичний огляд теорії людського капі-
талу та адаптація її положень для вирішення страте-
гічних завдань мікроекономічного рівня дали автору 
змогу обґрунтувати розширені напрямки інвестуван-
ня у людський капітал підприємства, характеристи-
ка яких представлена в таблиці 1. 

При розробці представлених у таблиці 1 напрям-
ків враховано наступне:

– інвестування спрямоване на формування персо-
налу, характеристики якого мають водночас відпо-
відати сучасним вимогам щодо інноваційної модерні-
зації економіки та забезпечувати всебічний розвиток 
людини. Тому узагальненими напрямками інвесту-
вання у людський капітал підприємства є виробниче 
і соціальне інвестування. Причому виробниче інвес-
тування прямо спрямоване на збільшення результа-
тів виробництва, тоді як соціальне – опосередковано; 

– об’єктами інвестування виступають усі складові 
елементи людського капіталу;

– до інвестицій відносяться усі витрати на форму-
вання і розвиток персоналу підприємства, незалежно 
від терміну окупності та джерела фінансування;

– витрати за кожним напрямком включають як 
компенсаційні виплати індивідуального характеру, 
які здійснює підприємство безпосередньо працівни-
кам, так і інвестиції колективного спрямування;

– напрямки враховують інвестиції у людський 
капітал за усіма рівнями регулювання витрат на ро-
бочу силу, зокрема відповідно до національного за-
конодавства про працю, галузевої тарифної угоди, 
колективного договору підприємства. Тому представ-
лений у табл. 1 склад інвестицій можна вважати як 
базовий, який може розширюватися з огляду на роз-
виток системи державного і договірного регулювання 
процесів найманої праці;

– сукупні інвестиції у розвиток людського капіта-
лу одночасно містять прямі і супутні витрати, у тому 
числі пільги працівникам, страхові виплати, інвес-
тиції в об’єкти соціальної інфраструктури тощо. 

Таблиця 1
Розширений склад інвестицій  

у людський капітал підприємства

Укрупнені 
напрямки

Об’єктно-
орієнтовані 
напрямки

Видовий склад інвестицій
за напрямком

В
и
р
об

н
и
ч
е 

ін
ве

ст
у
ва

н
н
я

Освіта і 
спеціальна 
підготовка

витрати на професійну під-
готовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації 
працівників, які перебувають 
в обліковому складі підприєм-
ства, атестацію кадрів, оплата 
за навчання в навчальних за-
кладах дітей працівників під-
приємства тощо 

Професійна 
безпека 

витрати, пов’язані із забезпе-
ченням правил техніки безпеки 
праці, охорони праці, витрати 
на забезпечення санітарно-гігі-
єнічних та інших спеціальних 
вимог у виробництві тощо

Мотивація

фонд основної заробітної пла-
ти, фонд додаткової заробітної 
плати, інші заохочувальні і 
компенсаційні виплати (за ви-
ключенням матеріальної допо-
моги та суми наданих підпри-
ємством трудових і соціальних 
пільг працівникам) 

Мобільність 
витрати, пов’язані з набором 
робочої сили, втрати від плин-
ності кадрів тощо 

С
оц

іа
л
ьн

е 
ін

ве
ст

у
ва

н
н
я

Здоров’я 

медичне страхування, опла-
та лікарняних, витрати на 
екологічні заходи, утриман-
ня спортивних та оздоровчих 
об’єктів, оплата абонентів у 
групи здоров’я, вартість (зде-
шевлення вартості) путівок на 
лікування і відпочинок, витра-
ти на медобслуговування, ма-
теріальна допомога (оздоровчі, 
екологічні виплати) тощо

Житлово-
побутове за-
безпечення

витрати на найм / покупку 
житла, на погашення позик 
для поліпшення житлових 
умов, утримання житлового 
фонду підприємства, здешев-
лення вартості палива для 
опалення житла працівників, 
заохочення за своєчасну оплату 
комунальних послуг, витра-
ти на надання транспортних 
послуг, здешевлення вартості 
харчування працівників тощо

Соціальний 
захист 

відрахування на державний 
соціальний захист, доплати 
і надбавки до пенсій, додат-
кові відпустки за рішенням 
трудового колективу, одноразо-
ва допомога працівникам, які 
виходять на пенсію, допомога 
сім’ям з дітьми, витрати на со-
ціальні проекти тощо 

Культурний 
розвиток 

витрати на утримання об’єктів 
культури, проведення культур-
но-масових заходів, вартість 
передплати на періодичні ви-
дання тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Загалом, 
використання розширеного видового складу інвесту-
вання у людський капітал підприємства дасть змо-
гу управляти його конкурентоспроможністю, визна-
чаючи спрямованість фінансових потоків. Причому 
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вкладання підприємством коштів за обґрунтованими 
напрямками і видами призведе не лише до збільшен-
ня прибутку через підвищення продуктивності пра-
ці та можливості працювати з інноваційними техно-
логіями (економічні вигоди), але й до соціального 
ефекту – формуванню стабільного колективу, який 
буде відданий підприємству і разом з тим прагнути-
ме до підвищення його іміджу. 
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АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито сутність поняття аудиту підприємницької діяльності, надано класифікацію внутрішнього аудиту. Також до-
сліджено значимість та важливість управлінського аудиту для ефективного функціонування підприємства. У роботі визначено та 
проаналізовано місце аудиту рекламної діяльності в системі аудиту підприємницької діяльності. Авторами надано власне визна-
чення понять аудиту рекламної діяльності як форми контролю, пояснено його специфіку, особливості та перспективи застосування.

Ключові слова: аудит, контроль, рекламна діяльність, управління, маркетинг, аудит рекламної діяльності

Диброва Т.Г., Гаранина И.И. АУДИТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыта сущность понятия аудита предпринимательской деятельности, предоставлена классификация внутрен-

него аудита. Также исследована значимость и важность управленческого аудита для эффективного функционирования пред-
приятия. В работе определено и проанализировано место аудита рекламной деятельности в системе аудита предприниматель-
ской деятельности. Авторами предоставлено собственное определение понятий аудита рекламной деятельности как формы 
контроля, объяснена его специфика, особенности и перспективы применения.

Ключевые слова: аудит, контроль, рекламная деятельность, управление, маркетинг, аудит рекламной деятельности

Dibrova T.G., Garanina I.I. AUDITING AS A FORM OF CONTROL OF ADVERTISING ACTIVITIES
In this paper the essence of the concept of auditing business activities is revealed. Classification of internal auditing is provided. 

Also, the significance and importance of management auditing for the effective operation of the business are studying. In the work 
place auditing of advertising activities in the auditing business activities is defined and analyzed. Actually definitions auditing advertising 
activities as a form of control provided by the authors, its specificity, characteristics and prospects of are explained.

Keywords: auditing, control, advertising, management, marketing, auditing advertising activities

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відно-
син в Україні вимагає підвищення ефективності управ-
ління підприємницькою діяльністю. Процес сучасного 
управління підприємницькою діяльністю передбачає 
планування, організацію, мотивацію, координацію та 
контроль. Функція контролю є процесом постійного 
спостереження та перевірки, що забезпечує досягнення 
мети, оцінювання кінцевих результатів діяльності під-

приємства. Основним завданням контролю є якісна і 
кількісна оцінка результатів діяльності підприємства та 
виявлення помилок і порушень у функціонуванні відпо-
відних підрозділів та ухвалення певних заходів, що ви-
правляють недоліки в управлінні і виробництві з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Одною із сучасних форм контролю можна вважа-
ти аудит підприємницької діяльності складовою яко-


