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підприємства може суттєво змінюватись в залежності від прийнятої методики
вимірювання прибуткую. Розмір прибутку конкретного підприємства зазнає
впливу багатьох не тільки внутрішніх, але і зовнішніх факторів: темпів
інфляції, особливостей оподаткування та ін. Методика визначення розміру
прибутку змінюється від галузі до галузі, вона розпізнається на рівні
корпорації і її відділень і т. п. Слід також відмітити, що, не дивлячись на всю
свою значущість, далеко не всіх як всередині компанії, так і за її межами по-
казники прибутковості конкретного підприємства цікавлять в першу чергу.
Кредиторів або тих, хто здає в оренду землю, будівлі, споруди або обладнан-
ня, куди більш цікавить рух ліквідності в компанії, чим рівень її
рентабельності. Акціонерів цікавить не тільки розмір дивідендів, але і курс
акцій, який залежить від темпів росту об’ємів продаж компанії.

У зарубіжній економічній теорії та підприємництві загальновживаними є
поняття валового, маржинального та операційного прибутку.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що об’єктом
оподаткування здебільшого є прибуток підприємств. Податок на прибуток
належить до тих податків, з допомогою яких активно реалізується регулююча
функція щодо виробництва, інших сфер господарської діяльності. Фіскальній
функції податку на прибуток належить другорядна роль.

В теорії і в практиці оподаткування прибутку чітко відслідковується
тенденція найти оптимальне поєднання двох різнонаправлених функцій –
фіскальної та виробничо-стимулюючої.

Досвід України у створенні системи оподаткування прибутку (доходу)
свідчить про брак чіткої державної концепції податкової політики.

Така непослідовність у визначенні об’єкта оподаткування, часті суттєві
зміни методики його розрахунку створювали значні труднощі для платників
податків і справили негативний вплив на розвиток підприємницької
діяльності в цілому.

*Робота виконана під керівництвом
ст. викл. Стригуль Л.С.
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АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
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Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом
розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація ді-
яльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки,
рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підп-
риємства, організації.
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Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутріш-
ніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх
факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства,
характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких параме-
трах макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатно-
го) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень
зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристи-
ки обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми ві-
ковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльнос-
ті. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та
потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у перспективному пе-
ріоді).

Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосо-
вуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.

Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розпо-
діл за професіями та спеціальностями.

За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи: високок-
валіфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані. Вони вико-
нують різні за складністю роботи і мають неоднакову професійну підготовку

У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємс-
тва поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти, служ-
бовці, робітники.

Керівники – це працівники, що займають посади керівників підприємств
та їх структурних підрозділів. До них відносяться директори (генеральні ди-
ректори), начальники, завідуючі, керуючі, виконроби, майстри на підприємс-
твах, у структурних одиницях та підрозділах; повні спеціалісти (головний
бухгалтер, головний інженер тощо), а також заступники відповідно до вище
перелічених посад.

Спеціалістами вважаються працівники, що займаються інженерно-
технічними, економічними та іншими роботами, зокрема – інженери, еконо-
місти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціоло-
ги тощо.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та
оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування
(тобто виконують суто технічну роботу), зокрема – діловоди, обліковці, архі-
варіуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти тощо.

Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цін-
ностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою пасажирів,
наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників відносяться
двірники, прибиральниці, охоронці, кур'єри, гардеробники.

В аналітичних цілях всіх робітників можна поділити на основних – тих,
що безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміж-
них – тих, які виконують функції обслуговування основного виробництва.
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Поступово, з розвитком виробництва, його механізації та автоматизації межі
між основними та допоміжними робітниками стираються, а роль останніх
(зокрема наладчиків, механіків) зростає.

На формування різних видів структур персоналу та трудових ресурсів як
на макро-, так і на мікрорівні в найближчі роки будуть впливати такі фактори
та загальні тенденції:

– інтенсивний перерозподіл працюючих з промислового та сільськогос-
подарського видів діяльності в інформаційну сферу та у сферу праці по об-
слуговуванню населення;

– включення до складу трудових ресурсів працівників з більш високим
рівнем, ніж у тих, що вибувають за межі працездатного віку;

– підвищення частки допоміжної розумової праці (сьогодні вона в кілька
разів менша, ніж у розвинутих країнах з ринковою економікою);

– зростання попиту на кваліфіковану робочу силу (операторів, наладчи-
ків, програмістів-експлуатаційників), що може значною мірою задовольня-
тись за рахунок безробітних з категорій керівників та спеціалістів;

– уповільнення темпів зниження частки мало - та некваліфікованої праці
у зв'язку з різким скороченням за останні п'ять років технічного переозбро-
єння діючих підприємств;

– система освіти недостатньо враховує можливі та вже існуючі техноло-
гічні зрушення, продовжуючи відтворення кваліфікованих кадрів в основно-
му за старою фаховою схемою;

– входження економіки України в гіперінфляційний режим обумовлює
нарощування безробіття, яке сьогодні ще виявляється, в основному, у прихо-
ваних формах.

Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, його
керівництво повинно визначити необхідні для їх реалізації ресурси, в тому
числі трудові.
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На сучасному етапі розвитку економіки України питання фінансового
стану підприємств є дуже актуальним. Від фінансового стану підприємства
багато в чому залежить успіх його діяльності. Тому аналізу фінансового ста-


