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будуватися з врахуванням можливостей отримання статистичних даних, їх 
обробки та аналізу. 
На першому етапі розкривається ступінь наукового обґрунтування статис-

тичного аналізу трудового потенціалу, на другому етапі розкривається сут-
ність понятійного апарату, обираються показники, які відображають основні 
властивості об’єкту дослідження. На третьому етапі аналізуються обсяги і 
тенденції розвитку трудового потенціалу України. 
Застосування методичних засад аналізу трудового потенціалу сприяє всебіч-

ному дослідженню цього явища з позиції системного підходу. Зазначимо, що 
методологія статистичного оцінювання трудового потенціалу ґрунтується на те-
орії статистичного дослідження і розробляється, виходячи з поставлених задач. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

Важливим напрямом управління державним сектором є проведення вива-
женої дивідендної політики, котра представляє собою певний компроміс, що 
проявляється, з одного боку, у реалізації фіскальних інтересів держави шля-
хом поповненню державного бюджету за рахунок дивідендних виплат, а з 
другого, — створення сприятливих умов для функціонування господарських 
товариств державного сектору завдяки застосуванню раціональних пропор-
цій розподілу чистого прибутку як важливого джерела інвестицій. 
Аналіз свідчить, що, оскільки до складу державного корпоративного сек-

тору входять, як правило, потужні суб’єкти господарювання, то розмір мож-
ливих дивідендів представляє собою достатньо значні кошти, навколо яких 
виникають резонансні конфлікти (зокрема, ситуація, що склалася стосовно 
найбільшої нафтовидобувної компанії країни ПАТ «Укрнафта» з приводу не-
доотримання державою дивідендів у розмірі 1,9 млрд грн). Слід також зазна-
чити, що в перспективі при еволюції моделі управління державним сектором 
в Україні повинна зростати вага саме його корпоративної складової. В цих 
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умовах актуальними є формування належного інформаційно-аналітичного 
забезпечення, що дозволило б не тільки контролювати процес формування, а 
й реалізації дивідендної політики [1], визначати раціональні обсяги дивіден-
дів і їх надходження до державного бюджету. 
Потребують врегулювання правові питання дивідендної політики щодо 

суб’єктів господарювання державного сектору, оскільки мають місце певні 
неузгодженості (зокрема, щодо процедури прийняття рішення стосовно ви-
плати дивідендів між положеннями Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» та Закону України «Про акціонерні товарис-
тва»), що на практиці ускладнює відстеження процесу нарахування та надхо-
дження дивідендів до бюджету. 
Аналіз свідчить, що у процесі надходження дивідендів чітко простежують-

ся пропорції Парето, оскільки фактично левова частка надходжень здійсню-
ється обмеженим колом великих суб’єктів господарювання, серед яких слід 
відзначити ВАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Укрнафта», ПАТ 
«Укртранснафта», ВАТ «Укртелеком», ВАТ »Турбоатом», а також енергети-
чних та нафтогазових компаній. Зокрема, якщо у 2007 р. у цілому по держав-
ному сектору перерахування дивідендів до державного бюджету здійснювали 
85 суб’єктів господарювання, то 94,1 % загальної суми припадало лише на 10 
найкрупніших платників, у 2008 р. — відповідно 103 та 98,3 %, 2009 р. — 
133 та 93,4 %, 2010 р. — 104 та 90,0 %, 2011 р. — 101 і 84,7 %, у 2012 р. — 
118 і 81,1 %, у 2013 р. — 98 і 90,1 %, а у 2014 р. — 69 і 94,9 %. 
Доцільним є налагодження детальнішого відстеження процесів формуван-

ня та реалізації дивідендної політики в рамках моніторингу управління 
об’єктами державної власності, що здійснюється Міністерством економічно-
го розвитку і торгівлі України [2], оскільки він стосується окремих суб’єктів 
господарювання, а накопичена інформаційна база дозволяє аналізувати про-
тягом тривалого часу динаміку як економічних, так і фінансових показників 
їх функціонування, а також процес відтворення виробничого апарату, що не-
обхідно враховувати при моделюванні впливу дивідендної політики, що за-
стосовується, на розвиток господарських товариств. 
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РОЛЬ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК ОСНОВНОЇ 
КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ У ЗДІЙСНЕННІ 

КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЕКОНОМІКИ 

Система національних рахунків — макростатистична модель сучасної ри-
нкової економіки. На основі цієї моделі можна досліджувати основні законо-
мірності розвитку національної економіки загалом, окремих її секторів і га-
лузей. Інформаційні можливості СНР дозволяють аналізувати практично всі 
основні економічні процеси та їх результати, оцінювати структуру економі-
ки, її результативність, а також виявляти внесок кожного сектору, галузі в за-
гальний розвиток. 
Комплексне оцінювання ефективності економіки має забезпечуватися роз-

горнутою системою як узагальнюючих, так і спеціальних показників, за яки-
ми оцінюється ефект і результат від розвитку економіки в цілому. Таке оці-
нювання дозволяє своєчасно виявити слабкі сторони та ймовірні загрози для 
національної економіки з боку різноманітних факторів, а, отже, розробити 
ефективні методи усунення таких загроз і запобігання кризової ситуації. 
Мета дослідження полягає у виявленні впливу ефективності економіки та 

обсягу ресурсів на динаміку ефекту. 
Методи: для дослідження у роботі було використано метод індексного фа-

кторного аналізу. Як ефект (інтенсивний показник), виступають такі показ-
ники: ВВП, валовий національний дохід, валовий наявний дохід, оплата пра-
ці найманих працівників. Як ресурси (екстенсивний показник) — проміжне 
споживання, кількість зайнятих, чисельність населення. 
Результати дослідження: Система національних рахунків (СНР) — це су-

купність показників опису найважливіших процесів і явищ економіки: виро-
бництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів. Цей ста-
ндарт основоположний для більшості країн світу в кількісній характеристиці 




