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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 
 

Герасименко Тамара Олегівна, 

к.е.н., доцент, директор ІЕФ, 

Львівська комерційна академія 

 

ДИНАМІКА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ ЇЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ   

 

Глобалізація, як процес глибинних трансформацій, який інтегрує економіку, 

культуру, технології та політику окремої країни у світове співтовариство шляхом 

формування нових складних взаємовідносин і взаємозв’язків між потоками 

капіталів, товарів, людських ресурсів та ідей, є чи не найбільш характерною рисою 

XXI століття. Для оцінки рівня глобалізації у 2002 році за сприяння 

Швейцарського економічного інституту (Swiss Federal Institute of Technology) та за 

участю Федерального Швейцарського технологічного інституту (Swiss Federal 

Institute of Technology) був започаткований Індекс глобалізації (KOF Index of 

Globalization), який являє собою комбінований показник, що дозволяє оцінити 

масштаб інтеграції окремо взятої країни у світові процеси.  

Індекс країн визначають за 24 показниками, об’єднаними в три основні групи 

глобалізації – економічну, соціальну та політичну, на основі спеціалізованих баз 

даних Всесвітнього банку, Міжнародного Валютного фонду, Організації 

Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій і статистичних інститутів. 

Показники, за допомогою яких оцінюють розвиток і потоки міжнародної торгівлі, 

рівень світової ділової активності, рух капіталів і т.д., дають змогу визначити 

рівень економічної глобалізації. Показники, які характеризують культурну 

інтеграцію, міжнародний туризм, міжнародні особисті контакти, інформаційні 

потоки, інформаційно - комунікаційну інфраструктуру і т.д., визначають рівень 

соціальної глобалізації. Залучення країн до роботи в міжнародних організаціях, 

ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, участь у міжнародних місіях, 

кількість посольств і представництв в інших країнах та ін. – показники, які 

засвідчують рівень політичної глобалізації. Сума значень показників трьох груп із 

урахуванням коефіцієнтів вагомості 36%, 39%  і  25%, відповідно, становить 

Індекс глобалізації окремо взятої країни і дає можливість сформувати світовий 

рейтинг досліджуваних держав.  

До списку глобалізованих держав світу, досліджених за даними 2011 

фінансового року і оприлюдненому востаннє у 2014 році, потрапили 207 країн, 

перше місце в якому зайняла Ірландія, Індекс глобалізації якої склав 92,17. Друге 

місце за рівнем глобалізації належить Бельгії (91,61), а третє – Нідерландам 

(91,33). Серед держав Азії найбільш глобалізованою державою є Сингапур (88,63), 

який у загальному рейтингу зайняв 5 позицію. Єдиною неєвропейською 
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державою, яка потрапила до першої десятки лідерів, стала Канада (85,63), 

випередивши США (74,94) на 10,69 п. [1]. 

Україна відповідно до рейтингу 2014 року зайняла 44 місце з Індексом 68,85 

(за рейтингом, оприлюдненим у 2013 році Україна посідала 47 місце). Варто 

відмітити, що рейтинги економічної, соціальної та політичної глобалізації нашої 

держави суттєво відрізняються. Зокрема, найвищий рейтинг нашої держави 

спостерігався за рівнем політичної глобалізації – 39 місце і 86,05 – індекс, 

відповідно; 59 місце з індексом 65,7 зайняла Україна за рівнем економічної 

глобалізації та 70 місце з індексом 60,06 – за рівнем соціальної глобалізації [1]. За 

попередніми дослідженнями 2015 року індекс глобалізації України становить 69,5.  

Аналіз даних Звіту “KOF Index of Globalization 2014” [1] дозволяє зробити 

висновок про те, що найвищі темпи зростання Індексу глобалізації України 

спостерігалися впродовж 1991-1998 років (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Динаміка Індексу глобалізації (KOF Index of Globalization) України за 

1991-2011 роки (Сформовано автором за джерелом [1])   

Так, зокрема, якщо у 1991 р. Індекс глобалізації України становив 28,62, то у 

1998 р. – 54,25, тобто зріс на 25,63 п. Натомість, за період з 1998 р. до 2011 р. 

Індекс глобалізації зріс лише на 14,57 п. Загалом же впродовж досліджуваного 

періоду спостерігалося поступове зростання Індексу глобалізації. Такою ж була 

тенденція і його складових – індексів глобалізації в соціальній та політичній 

сферах. Що ж стосується індексу глобалізації в економічній сфері, то зменшення 

його рівня спостерігалося у період з 2001р. до 2004 р., а загалом, його значення 

змінювалося більш стрибкоподібно, на відміну від індексів політичної та 

соціальної глобалізації. Фінансова криза, яка розпочалася у 2008 р., фактично 

призупинила зростання Індексу глобалізації впродовж 2009-2010 р.р., однак у 2011 

р. спостерігалося відновлення тенденцій.  
 

Список використаних джерел 
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МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Роздрібна торгівля, виступаючи невід’ємною складовою системи регіональної 

економіки, спричиняє суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток 

держави та її територій. Взаємодіючи з усіма сферами життєзабезпечення та 

підтримки збалансованого розвитку регіону, роздрібна торгівля являє собою 

важливе джерело формування соціально-орієнтованого бізнес-середовища та 

консолідації фінансово-економічних ресурсів для підтримки базових галузей. 

Втім, навіть системоутворювальна роль роздрібної торгівлі не забезпечила 

чіткої інституціалізації в чинному законодавстві України визначення сутності її 

поняття, що є суттєвим недоліком, а також перешкодою на шляху регулювання її 

розвитку. Так, відповідно до ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та оптова торгівля. 

Терміни та визначення понять” роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності 

в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та 

надання йому торговельних послуг [1]. Але, як бачимо, визначення доволі 

спрощене та недостатньо враховує загальні норми Господарського кодексу 

України, які значно ширші, аніж лише акт “купівлі-продажу” та передбачають 

широку гаму операцій і дій в межах комерційної господарської діяльності.  

Відтак, більш обґрунтованим слід вважати визначення сутності поняття 

роздрібної торгівлі згідно ст. 1 Закону України “Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів”, згідно якого роздрібна торгівля – це діяльність із 

продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх 

особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у 

тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах 

громадського харчування [2]. Такий підхід більш доцільний і у підготовці та 

використанні нормативно-правових документів, мета яких полягає в регулюванні 

товарно-грошових відносин при купівлі-продажі товарів. 

Безперечно, роздрібна торгівля посідає важливе місце в структурі 

господарського комплексу кожного регіону, адже її розвиненість є передумовою 

для розвитку виробництва та прямо впливає на якість життя населення. Це 

актуалізує доречність державного регулювання, а також фінансово-інвестиційного 

стимулювання покращення якісних і кількісних характеристик роздрібної торгівлі. 

Це яскраво проявляється в період значних економічних та суспільних 

перетворень, які відбуваються на регіональному рівні та досить суттєво впливають 

на розвиток і розміщення об’єктів роздрібної торгівлі. У цьому контексті варто 
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погодитись із Ю. Шпільовою та І. Царук, які наголошують на розгляді роздрібної 

торгівлі як джерела формування бюджетів усіх рівнів, фактора забезпечення 

соціальної стабільності в суспільстві, інструмента збалансованого розвитку 

внутрішнього товарного ринку, чинника зайнятості населення, стимула розвитку 

інвестиційних процесів” [3, с. 236]. 

Як вважає О. Михайленко, роздрібна торгівля характеризується 

особливостями не лише відносно системи регулювання, але й відносно потенціалу 

розвитку: “… це особлива діяльність людей, яка пов’язана зі здійсненням актів 

купівлі-продажу і являє собою сукупність специфічних технологічних та 

господарських операцій, які спрямовані на обслуговування процесу обміну” [4, с. 

6]. Саме тому, характеризуючи роздрібну торгівлю як самостійну ланку 

регіональної економіки, враховують такі ознаки, як: економічна активність, 

сукупний попит, грошові доходи, споживання, зайнятість. 

Особливості сучасного періоду розвитку економіки України обумовлюють 

потребу в обґрунтуванні дієвих та ефективних концептуальних механізмів, засобів 

і інструментів державного регулювання розвитку роздрібної торгівлі. Однак, 

сьогодні, як на теоретичному, так і на практичному рівні ще немає єдиного розуміння 

щодо сутнісних характеристик і змісту державного регулювання в роздрібній 

торгівлі. Більше того, у жодному чинному нормативно-правову документі нашої 

держави чітко не регламентовано форми і методи державного регулювання 

роздрібної торгівлі. 

Поняття державного регулювання розглядають як систему заходів 

законодавчого характеру з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-

економічної системи до умов, що створюються, як міні систему суспільних відносин, 

яка взаємопов’язує мікро- і макроекономіку у єдину ринкову економіку як 

підтримуючу компенсаційну регулюючу діяльність держави, спрямовану на 

ефективне функціонування ринку і вирішення складних соціально-економічних 

проблем; як вплив держави на економічну систему, спрямований на досягнення цілей 

її економічної політики;
;
 як сукупність інструментів, за допомогою яких держава 

встановлює вимоги до підприємств і громадян. 

Погоджуємося з В. Хасановою, що серед форм державного регулювання на 

будь-якому рівні системи слід виділяти правові (встановлення та застосування 

норм права, здійснення реєстраційних та юридично значущих дій) та неправові 

(пов’язані з процесом реалізації державного регулювання, але не є елементами 

цього процесу). А враховуючи, що форми державного регулювання проявляються 

через систему методів, доцільно їх розділяти на адміністративні та економічні [5, 

c. 14].  

Втім, безперервність інституційних перетворень лише збільшує перешкоди 

розвитку роздрібної торгівлі. Відповідно, поділ методів державного регулювання 

повинен передбачати способи подолання інституційних обмежень. Саме тому 

заслуговують на увагу результати дослідження О. Покатаєвої, що визначає такі 

методи державного регулювання, як: організаційні, фінансові, соціально-
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економічні та правові [6, с. 22]. Попри ширше охоплення різних сфер діяльності 

господарюючих суб’єктів, вважаємо такий підхід дещо необґрунтованим, адже не 

враховано адміністративно-контрольний вплив органів державного управління та 

місцевого самоврядування. 

Отже, у результаті аналізу економічної природи, функцій та завдань 

роздрібної торгівлі в системі економічного господарства регіону потрібно 

стверджувати, що роздрібна торгівля відіграє важливу інтегруючу соціально-

економічну роль в забезпеченні життєздатності держави та її регіонів, розвитку 

територій, внутрішнього ринку та підвищенні якості життя населення. 

Ефективність функціонування цієї складової сфери товарного обігу потребує 

державного планування і регулювання її розвитку. Від цього залежать обсяги ВВП 

та доходи бюджетів, раціональність господарських зв’язків та швидкість 

економічного відтворення, інвестиційна привабливість економіки.  

За підсумками аналізу теоретичних основ регіональної політики управління 

розвитком комерційної господарської діяльності є підстави стверджувати про 

необхідність застосування системного підходу до державного регулювання 

роздрібної торгівлі, а саме раціонального поєднання адміністративних та 

економічних методів, форм і засобів регіональної економічної політики, а також 

сукупності інструментів у межах економічного, організаційного, інституційного та 

інших механізмів. Раціонально доцільне поєднання суб’єктів, механізмів, 

інструментів, засобів, способів впливу на процеси, які відбуваються сфері 

роздрібної торгівлі та є детермінантами її ефективного функціонування і розвитку, 

утворюють систему її державного регулювання на регіональному рівні. 
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ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ “КРИЗА” В 

РУСІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 

Термін “криза” міцно увійшов у практичну діяльність сучасного 

підприємництва. Проте, полярність наукових підходів до трактування даного 

терміну в науковій літературі вносить деякий дисбаланс у процес антикризового 

управління підприємством в русі сучасних тенденцій трансформаційних змін, що 

значно ускладнює вирішення питань прикладного характеру. Це обумовлює 

необхідність етимологічного наукового пошуку у даному напрямку. 

Під кризою традиційно прийнято розуміти незапланований, небажаний, 

обмежений у часі переломний момент в послідовності процесів, подій і дій, який в 

змозі істотно перешкодити або навіть зробити неможливим функціонування 

підприємства. Слід зазначити, що спочатку термін “криза” використовувався в 

основному в медицині і в театрі. У першому випадку “криза” означає різку зміну 

перебігу хвороби, після якої хворий або видужував, або вмирав. У другому 

випадку криза – вирішальний момент, кульмінація театральної вистави [4]. 

Етимологічні словники [1,2] трактують термін “криза”, як момент, що 

розділяє все те, що було раніше, від того, що буде після; поворотна точка, 

поворотний момент (англ. “Turning point”); дуже небезпечна, повна загроз 

ситуація, що вимагає негайного вирішення. 

Теоретичне дослідження визначення сутності терміну “криза” виявило значну 

суперечливість щодо його трактування у різних мовах світу.  

Сучасні етимологічні словники [2] пропонують інваріантні первинні значення 

терміну “криза”:  

- у давньогрецькій мові термін “криза” означає просіювати, розподіляти, 

визначати, судити. Взагалі, термін “криза” має грецьке походження (від грецького 

 “κρίσις” – поворотний пункт, рішення) та означає різкий крутий перелом, скрутне 

становище [1]. В даному підтексті “криза” означає  кризовий час. Відповідно, в 

діяльності підприємства, криза –  це час, коли накопичений потенціал та досягнуті 

результати діяльності підприємства є свого роду підґрунтям для здійснення 

“повороту”, спрямованого на збереження ринкових позицій на ринку; 

- індоєвропейські джерела [1, с. 323-332] свідчать, що криза очищає, спокутує 

вину. Це означає, що в цілому “криза” характеризує “очищення” економічного 

ринку від нерентабельних та неконкурентних підприємств. В результаті 

присутність на ринку зберігають тільки ті підприємства, які мають значний 

потенціал та можуть пристосуватися до динамічних змін зовнішнього середовища. 

Для споживача це є позитивним фактом, оскільки, в результаті такого 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
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“природного відбору” залишаються ті підприємства, які пропонують високоякісну 

продукцію, що має конкурентоспроможну ціну; 

- німецька мова трактує кризу (“krisis”) як переломний момент, результат, 

поворотний пункт у розвитку соціально-економічних систем. В даному аспекті за 

внутрішнім змістом “криза” являє собою революційний вибух, що порушує 

еволюційний розвиток системи і сприяє її переходу в нове, більш досконалий стан. 

У функціональному плані криза має двоїсту природу, одночасно руйнуючи стару 

господарську систему і створює умови для розвитку підприємства в новій якості. 

Слід відзначити, що у крайній формі свого прояву криза не виникає несподівано, а 

є результатом розвитку певних процесів, ініційованих як зовнішньої ринковим 

середовищем, так і самим суб'єктом підприємництва. У цьому плані з позиції 

антикризового управління центральним представляється визначення кризи в 

широкому сенсі як перманентного процесу розвитку конфлікту підприємства із 

зовнішнім середовищем, обумовленого зіткненням їх суперечливих інтересів; 

- криза, відповідно китайського трактування має - (危机 Вейцзи) позначається 

двома ієрогліфами, що об'єднують загрозу (небезпека, круча, смертельна 

небезпека) для подальшого існування та можливість (початок, корінь, механізм, 

важливий момент, таємниця) для оновлення та розвитку системи.  

 Ґрунтуючись на проведених результатах етимологічного дослідження 

значення терміну “криза” в призмі китайських традицій К. Кузнецової [3] 

дозволило встановити, що перший ієрогліф 危 (вей) досить часто має наступні 

значення: 1) “небезпека, небезпечне становище, небезпечна загроза, шкода, біда, 

загибель, смерть”; 2)“обрив, крутизна, круча; викривлення, кривизна, висота”. Під 

час кризи все котиться по похилій вниз до самого дна”; 3) “перебувати при 

смерті”. Це означає, якщо кризу не зупинити, результат може бути незворотній; 4) 

“прямий, чесний”. Під час кризи все виходить назовні, все стає таким, яким воно є 

насправді. 

 Другий ієрогліф 机 (цзи) має більш широке значення та характеризує:  

1) “переломний момент, сутність події”. Саме це значення є головним у 

слові “криза”. Тобто тут це нейтральне поняття. Вважаємо, що дана значення 

“кризи” є підґрунтям для правильного перекладачу даного терміну на українську 

мову у значенні “момент небезпеки”; 

2) “початок (явища); передвісник, ознака; корінь, вихідний момент; 

принцип”. Безумовно, для однієї частини підприємств криза, це вісточка початку 

“закату” діяльності, спаду життєвого циклу;  для інших, навпаки, криза може бути 

- провісником чогось нового (оскільки прагнення підприємства до збереження 

присутності на ринку призводить до якісного оновлення діючих бізнес-моделей та 

реінжинірингу ключових бізнес-процесів)”; 

3) “зручний випадок; важливий (відповідний) момент”. Безумовно криза є 

“важливим моментом” в діяльності підприємства. При цьому варто зазначити, що 

даний “вадливий момент” може бути позитивним (у випадку коли підприємство 

завдяки кризі отримує нові властивості та конкурентні переваги) та негативним 
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(якщо якість антикризових дій підприємства достатньо низька або підприємства є 

бездіяльним під час кризи”; 

4) “таємниця, секрет”. Оскільки будь-яка таємниця являє собою щось 

нерозгадане, ще не пізнане, інтерес до її розкриття спостерігається на всіх стадіях 

життєвого циклу підприємства. В даному контексті, криза результат попередніх 

дій і саме в ньому зашифровані відповіді на всі питання “чому?” і “що далі?”; 

5) “хитрість, спритність, гнучкість, спритність; швидкість”. Криза – момент 

істини, коли виживають найсильніші. Сила в даному випадку – це спритність, 

гнучкість. Це означає, що на тлі зростаючих побоювань у сфері бізнесу, фактична 

економічна ситуація може зіграти на користь підприємств, змушуючи їх гнучко 

реагувати на зміни бізнес-середовища та активно прилаштовувати свою діяльність 

під зазначені зміни. 

Таким чином, відповідно до логіки проведеного етимологічного дослідження 

сутність “кризи” розкривається в наступних головних ознаках даного терміну: 

1) криза є порушенням рівноваги (напрям її зміни (позитивний або 

негативний) визначається накопиченим потенціалом та можливостями 

підприємства щодо максимального його задіювання в нестандартних ситуаціях; 

2) криза виконує руйнівну функцію. У даному контексті криза характеризує 

свого роду “екстремальний стан підприємства”, з якого є тільки два виходи: або 

перехід на новий, більш досконалий рівень або припинення існування в такій 

якості. При умові, якщо підприємство має можливості подолати загрози 

життєздатності воно отримує нові якості, і, завдяки цьому, відбувається перехід 

підприємства на інший якісно новий рівень розвитку. 

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що розповсюджене в 

економічній літературі твердження “…криза характеризує небезпеку” є, на наш 

погляд, не достатньо коректним. Як показало проведене теоретичне дослідження, 

криза в умовах динамічного зовнішнього середовища виступає свого роду 

“механізмом запуску” можливостей підприємства, оскільки, містить нотки 

“зручного випадку”. Криза – це неминучий етап для набуття підприємством нових 

якостей.  Насправді, хто що в кризі шукає, той це і знаходить.  
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СИСТЕМНИЙ ВИХІД ІЗ КОМПЛЕКСНОЇ КРИЗИ 

 

Головною характерністю сучасної комплексної (фінансової, економічної, 

соціальної і т.п.) кризи є дискоординованість соціально-економічних процесів та  

через це “селєвим валом” наростаюча проблематика всіх сфер і рівнів життя, 

оскільки їх органічне переплетіння не лише взаємостимулює, але й, в негативних 

обставинах, ще й взаємопригнічує усе їх оточуюче буття. 

Об'єктивна причина цього – всезростаюча недостатність так званої 

“інформаційної компоненти” суспільного саморегулювання. 

Політична боротьба, стимулююча раніше науково-технічний, а з ним і 

соціальний прогрес, з появою неймовірних за руйнівною силою стратегічних 

озброєнь, вже перестає стимулювати соціально-економічний розвиток. А 

неоколоніальні форми перерозподілу сучасного світу все більше заводять “західну 

парадигму” суспільної будови і розвитку сучасного світу в глухий тупік 

фінансового крутійства та взаємошантажу… 

Позитивним виходом з цього всенаростаючого суспільного обвалу є 

створення своєрідного “Інформаційного порталу” поступового 

переструктурування, оздоровлення та взаємовідлагодження функціональної 

достатності та координаційної взаємодії всіх сфер суспільного буття. І якщо у 

державних і у громадянських структурах з’являтимуться такі необхідні для цього 

інформаційно-координаційні органи, це – за умов позитивного і контрольованого 

ними розвитку подій – буде ще меншою “платою” за уникнення повного світового 

“обвалу”, що за обставин усе наростаючої екологічної кризи вже навіть не 

загрожує, а просто нависає над усім людством зростаючою небезпекою 

цивілізаційної загибелі… 

Тим паче, коли думається про те, що на перших порах навіть без цих 

спеціалізованих інформаційно-оптимізаційних “органів” суспільства можна 

спокійно обійтися, залучивши до цього своєрідного “переформатування" 

соціально-економічної системи (не без, звісно, й якогось за це дольового 

економічного інтересу...) вже віддавна зформований і, навіть, дещо задовго 

прозябаючий без справжнього соціального дійства всезростаючий клас 

науковців... 

Отже, в цьому “світлі” пропонується: 

По-перше, для початку чітко і конкретно, як на рівні побутової свідомості, 

так і на рівнях бізнесу і держструктур – розрізнити головні “ешелони” суспільно-

економічної діяльності. А вже потім випрацювати цілі, методи, підходи і засоби їх 

внутрішньоструктурного та міжскладового відлагодження у їх чітко 

структурованій суспільно-економічній системності.  
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Це наступні суспільно-економічні “ешелони” (“пласти” або рівні) соціально-

економічної системи (рис.1): 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1 Суспільно-економічні “ешелони” соціально-економічної системи 

За принциповою однозначністю вагомості в економічній системі кожного із 

цих своєрідних “ешелонів” (пластів) економічної діяльності не слід забувати про 

фундаментальну залежненість їх від природньо-сировинних обставин своєрідно 

“нижчих ешелонів” економіки та свідомо управлінської гнучкості відносно 

верховенствуючих “ешелонів” в оцій своєрідній соціоекономічній “піраміді”. 

Це для нас означає принаймі той факт, що будь-які кризи в означених “вищих 

ешелонах” цілком не обов'язково є їх “внутрішніми” розлагодженостями, а 

бувають, як правило, навпаки, простим наслідком певної “відірваності" від їх 

“нижчих ешелонів”, або ще гірше, наслідком гіперболізації разноманітних 

неузгодженостей, помилок, проблем, злочинів і крутійств більш “нижчих рівнів”, 

в тому числі, через необдуманість і навіть варварство щодо природо-сировинних 

ресурсів. Неправильне втручання відносно “вищих ешелонів” у системно-

економічні відносини “ешелонів нижчих” теж не менш руйнівно розлагоджує 

процеси, які вивчаються. Тому усі наявні проблеми (як і звісно, й досягнення) 

завжди слід чітко структурувати відносно їх першопричин і обумовленостей. В 

іншому випадку позитивне втручання в їх хід стає дуже проблематичним. 

По-друге, слід чітко прослідковувати об’єктивно виникаючі в середині 

означених системно-економічних “ешелонів” прогресивно “оздоровлюючі” 

процеси та свідомо підсилювати їх злагодженими суспільними процедурами і 

“механізмами”. 

Так, у виробничо-технологічному (І-му найфундаментальнішому) “ешелоні”, 

як це вже частково практикується в розвинених країнах на рівні держпрограм 

(енергетичних, аерокосмічних, океанологічних і т.п. напрямків), найвагомішою є 

постійна оптимізація технологічних ланцюгів дослідження властивостей і 

інформаційно-політичний 

фiнансовий 

грошовий 

ринковий 

oцінoчнo-ціннісний 

виробничо-технологічний 
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напрямків найкращої переробки природо-сировинного продукту на основі 

найновіших науково-технологічних досягнень. 

Отже, для усіх в історії людства кризових явищ принциповим є перегляд і 

максимальна оптимізація усіх існуючих технологій та зумовлених ними 

функціональних виробничих “ланцюгів” співвідносно наявних і визнаних на цей 

час потрібними природо-екологічними ресурсами. І економічно 

найфундаментальнішим, особливо для України, в цьому сенсі завжди виступає 

аграрно-земельний ресурс. 

Усі ці передбачувані, програмовані і моніторингово-управлінські процеси 

якнайшвидше (і на найвищому державно-політичному рівні) слід організовано 

передавати до найкращих фахівців техніко-природничих наук. А прогресивні 

осягнення цього техніко-виробничого рівня (навіть іще на попередньо 

документальному етапі) створюватиме досконалу “основу” для наступного 

відлагодження соціально-економічних процесів більш “вищого” “оціночного 

ешелону” соціально-економічної системи. 

Цей соціально-економічний рівень (“оціночно-цінового ешелону”) основною 

своєю функцією має визначення і уточнення корисностей (в технологічно-

порівняльних характеристиках) створюваних цінностей в повсякчас перемінних 

для їх виробництва природо-екологічних і соціально-політичних умовах. 

Конкретними механізмами функціонування цього системно-економічного рівня є 

стандартні маркетингові процеси, де не тільки перевіряються і уточнюються 

варіанти технологічної оптимальності виробництва, а й готуються техніко-

економічні, організаційні та договірні підгрунття наступного в системній ієрархії 

ринкового “ешелону” суспільно-економічних відносин. 

Наступні – ринковий та грошовий – “ешелони” суспільно-економічної 

системи, хоча і є вже достатньо відпрацьованими самі по собі, але теж потребують 

прямої системної, та свідомо контрольованої суспільством ув'язки їх ієрархічно 

координаційних функцій з реаліями попередніх системних “ешелонів”. 

Інформаційна відповідність їм та й, з іншого боку, постійна моніторингова 

оптимізація і відлагодження прогресивних тенденцій реально створюватиме 

підконтрольний суспільству (звісно, що першочергово в особі держави) 

своєрідний “інформаційний портал” дійсно самовідлагоджуваних ринково-

грошових відносин.  

Ці ж аспекти стосуються системних впливів і взаємовпливів обидвох інших 

вказаних у схемі рівнів з цією лише особливістю, що вони відіграють цілком 

домінантну роль. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 

Формування сприятливого інвестиційного середовища виступає однією з 

ключових потреб для здійснення якісних перетворень в економіці України. 

Особливо гостро проблема інвестування постала сьогодні: макроекономічна 

нестабільність, спад економічної активності, криза фінансової та банківської 

системи, питання безпеки в Україні, військові дії на сході держави не 

забезпечують інвестиційної привабливості та відлякують інвесторів. 

Яскравим прикладом згубних наслідків відтоку інвестицій є негативна 

динаміка показників платіжного балансу. За даними таблиці 1 від’ємне сальдо 

платіжного балансу за результатами 9 місяців 2014 р. обумовлене (окрім різкого 

скорочення експорту) небувалими темпами відтоку прямих і портфельних 

інвестицій. 

Таблиця 1 

Динаміка показників платіжного балансу України у 2013–2014 рр. [1, с. 19] 
(млн. дол. США) 

Статті платіжного балансу 9 місяців 

2013 р. 

І кв. 

2014 р. 

ІІ кв. 

2014 р. 

ІІІ кв. 

2014 р. 

9 місяців 

2014 р. 

Рахунок операцій з капіталом 

та фінансових операцій 
11002 576 361 1750 2687 

Фінансовий рахунок 11008 568 20 1733 2321 

Прямі інвестиції 3088 -649 -318 726 -241 

% до відповідного періоду 

попереднього року* 
– – – – -192,2 

Портфельні інвестиції 5134 -408 166 47 -527 

% до відповідного періоду 

попереднього року* 
– – – – -189,7 

* розраховано автором. 

 

За даними Державної служби статистики прямі іноземні інвестиції в 

економіці України протягом 2014 р. скоротилися в загальному обсязі і у розрізі 

країн (табл. 2).  

Слід наголосити, що пасивність інвесторів – це не лише результат суттєвого 

погіршення економічної ситуації та військових дій на сході країни. Проблема 

залучення інвестицій давно притаманна вітчизняній економіці. Тенденція 

скорочення інвестицій, що здійснюються в господарство України, сформувалась 

ще в період світової економічної кризи: до кризи Україна залучала інвестиційних 

ресурсів на суму 7–8 млрд. дол. США в рік, а з 2009 р. ця сума скоротилась до 4,5 

млрд. дол. США в рік [3, с. 8]. Нажаль, за всі роки незалежності державою так і не 
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було розроблено дієвої стратегії роботи ані з вітчизняними, ані з іноземними 

інвесторами. Це вкрай безвідповідально з огляду на те, що інвестиційний ринок є 

обмеженим, а конкурентна боротьба за інвестора є загальносвітовою тенденцією. 

Таблиця 2 

Прямі інвестиції з країн світу в економіці України у 2013–2014 рр. [2] 

Прямі інвестиції 

На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. 

обсяги, млн. 

дол. США 

% до 

підсумку 

обсяги, млн. 

дол. США 

% до підсумку 

Усього 58156,9 100 45916,0 100 

в т.ч. Кіпр 19035,9 32,7 13710,6 29,9 

Німеччина 6291,8 10,8 5720,5 12,5 

Нідерланди 5561,5 9,6 5111,5 11,1 

Російська Федерація 4287,4 7,4 2724,3 5,9 

Австрія 3257,5 5,6 2526,4 5,5 

Велика Британія 2714,1 4,7 2145,5 4,7 

Інші країни 17008,7 29,2 13977,2 30,4 

 

Основними перешкодами на шляху формування ефективного інвестиційного 

середовища в Україні є відсутність сприятливого нормативно-правового поля, що 

включало б державні гарантії, урядові програми стимулювання інвестиційної 

активності з паралельною реалізацією лояльної податкової політики; надмірний 

тиск з боку системи державного контролю, що відлякує інвестора через 

ускладнення ведення бізнесу; суттєва бюрократична складова та високий рівень 

корумпованості державних структур усіх рівнів. 

Першочерговим завданням на шляху покращення інвестиційного клімату в 

країні є формування законодавчого поля, яке б містило суттєві державні гарантії 

прав інвесторів, та удосконалення судової системи з метою кращого захисту 

інтересів бізнесу. Концептуально інвестиційне законодавство повинно набути не 

стримувального, а стимулювального характеру, що спирається на потужні 

інвестиційні заохочення, податкові преференції і пільги. 

Слід зауважити, що реформування інвестиційного законодавства необхідно 

здійснити у визначені часові межі. Мова йде про те, що надто розтягнутий у часі 

процес законодавчих змін виступатиме дестабілізуючим фактором: законодавчі 

новації, котрі з’являються декілька разів на рік, ускладнюють ведення бізнесу. 

З метою залучення інвестицій (в першу чергу прямих), насамперед, варто 

забезпечити підґрунтя розвитку сфери у вигляді комплексу урядових програм, які 

б передбачали існування спеціальних режимів інвестиційної діяльності, 

визначення територій пріоритетного розвитку, формування вільних економічних 

зон тощо. Суттєвим чинником заохочення іноземних інвестицій стане аналітична 

обробка показників інвестиційної активності, котра узагальнюється у адаптованих 

до європейських стандартів формах звітності, що забезпечить можливість 

адекватної оцінки даних. 
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Поряд із заохоченням іноземного інвестування варто звернути увагу на 

внутрішній інвестиційний потенціал. Дієвим буде надання преференції для 

національних інвесторів у пріоритетних галузях. Мотивація державної підтримки 

національних інвесторів повинна обумовлюватись тим, що прибуток останніх, на 

відміну від прибутку іноземних інвесторів, споживається всередині країни, а не за 

її межами. 

Особливу увагу для покращення вітчизняного інвестиційної привабливості 

слід зосередити на забезпеченні функціонування індустріальних парків – 

локалізованих територій із сучасною інженерною та сервісною інфраструктурою, 

де розміщується тільки промислове виробництво. Хоча цю ініціативу було 

законодавчо закріплено ще у 2012 р. [4], вона не стала результативною: жоден із 

зареєстрованих індустріальних парків України не працює. Натомість світова 

практика свідчить, що індустріальні парки є дієвим інструментом заохочення 

інвестицій (лише у США ефективно працюють кількасот індустріальних парків), 

оскільки дозволяє значно полегшити доступ інвесторів до ринку на обраних 

територіях.  Щоб проект індустріальних парків реально запрацював в Україні, 

необхідно внести певні зміни до законодавчої бази: позбавити її від обтяжливих 

бюрократичних механізмів з одночасним посиленням податкових преференцій.  

Важливим напрямом формування сприятливого інвестиційного середовища в 

Україні є дерегуляція. Суттєве зниження рівня державної “опіки” над інвесторами 

забезпечить спрощення ведення бізнесу, а зменшення корупційної складової, 

наприклад, внаслідок спрощення дозвільних процедур та процедур звітності, 

дозволить залучити додаткові інвестиції.  

Таким чином, основними напрямами покращення вітчизняного 

інвестиційного середовища є забезпечення стимулювального характеру 

інвестиційного законодавства; гарантування державою прав інвесторів; сприяння 

реалізації національного інвестиційного потенціалу; створення спеціальних 

режимів інвестиційної діяльності, визначення територій пріоритетного розвитку, 

формування вільних економічних зон, індустріальних парків; послаблення 

державного контролю, дерегуляція бізнесу. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Страховий ринок відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 

держави. З одного боку, страхові компанії являють собою потужний механізм 

акумулювання інвестицій та нарощення ВВП, а з іншого – частково виконують 

соціальні функції, зменшуючи  навантаження з видаткової частини державного 

бюджету шляхом надання страхових послуг із медичного і пенсійного 

забезпечення населення та відшкодування різного роду збитків, зокрема, від 

природних катаклізмів. Крім того, страховий ринок відіграє важливу роль у 

формуванні сприятливого бізнес-клімату через страхування ризиків 

підприємницької діяльності. 

Дослідженню страхового ринку України присвятили свої праці такі науковці, 

як: Л. В. Временко, Н. М. Внукова, Ю. В. Євченко, І. А. Сааджан, Т.  О. 

Петрішина, К. О. Лібіх, М. В. Мних та ін. Не применшуючи їх наукового внеску, 

зауважимо, що недостатньо дослідженими залишаються питання розвитку 

страхового ринку у контексті соціальної захищеності населення. 

Дослідження динаміки кількості страхових компаній України впродовж 2005-

2013 років дозволяє констатувати, що починаючи з 2005 року і до початку 

фінансової кризи спостерігалася тенденція до зростання загальної кількості 

страхових компаній (рис. 1). Збільшення кількості відбувалося як за рахунок 

страхових компаній, які спеціалізуються на довгостроковому страхуванні життя 

(СК “Life”), так і тих, що займаються страхуванням ризиків (СК “non-Life”). Варто 

відмітити, що темпи зростання кількості компаній, які спеціалізуються на 

страхуванні життя були вищими від темпів зростання кількості компаній, які 

займаються ризиковими видами страхування. Починаючи з 2008 року 

спостерігається тенденція до скорочення страхового ринку України у контексті 

зменшення кількості страхових компаній. 

 

Рис.1. Динаміка кількості страхових компаній України у 2005-2013 роках [1] 
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Схожі тенденції щодо зміни загальної кількості страхових компаній 

спостерігаються і в країнах ЄС (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка кількості страхових компаній в окремих країнах ЄС у 2005-

2013 роках* 
* складено автором на підставі [2] 

Однак, страховий ринок України, на відміну від страхових ринків розвинутих 

країн ЄС, характеризується високою часткою компаній “non-Life” та незначною – 

компаній із страхування життя (рис. 3). Це є засвідченням низької соціальної 

захищеності населення України на відміну від європейських країн, адже 

“лайфове” страхування передбачає матеріальне забезпечення не лише у випадку 

смерті або втрати працездатності, але й, що важливо, після досягнення пенсійного 

віку. Зокрема, у Європі виплати за довгостроковими договорами страхування 

загалом складають основу доходу громадян пенсійного віку. 

 

Рис. 3. Співвідношення страхових компаній “life” та “non-life” в Україні та 

окремих країнах ЄС станом на 01.01.2013 р.*  
* складено автором на підставі [1; 2] 

Підтвердженням низького рівня соціальної захищеності населення в Україні 

порівняно з європейськими є і показник “щільності” страхового покриття — 

грошових витрат на страховий захист у розрахунку на особу. Цей показник 

демонструє, наскільки окрема особа охоплена страхуванням, тобто наскільки 

“щільним” є страховий захист пересічного страхувальника (рис.4).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BA
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Рис. 4. Щільність страхового покриття населення України та окремих країн 

ЄС у 2005-2013 роках* 
* складено автором на підставі [1; 2] 

Так, у 2013 році, вартість страхових премій, що припадає на 1 душу 

населення, становила: у Швейцарії – 52964 євро, у Нідерландах – 4497 євро, у 

Франції – 2870 євро, у Німеччині – 2284 євро. Найнижча вартість премій  

спостерігається у тих країнах, які відносно недавно (2004 р.) приєднались до 

європейської спільноти: у Чехії на одну особу припадало – 502 євро валових 

страхових премій, у Польщі – 357 євро, у Латвії – 155 євро. Україна в свою чергу, 

з великим відривом відстає від розвинутих європейських країн. У 2013 році на 

душу населення припадало лише 59 євро валових премій. З одного боку, це 

пояснюється недостатньою платоспроможністю населення через низький рівень 

доходів, з іншого – невпевненістю потенційних споживачів у якості отриманих 

страхових послуг.  

Таким чином, дослідження стану вітчизняного страхового ринку у 2005-2013 

роках свідчить про те, що його можливості, як потужного інструменту соціального 

захисту населення, реалізовуються не в повному обсязі. Вважаємо, що подальший 

розвиток ринку страхування в умовах інтеграції України в європейське 

співтовариство, повинен відбуватись у наступних напрямах: посилення 

державного контролю за фінансовою стійкістю страхових компаній та якістю 

страхових послуг; збільшення частки компаній із страхування життя; розширення 

якості та асортименту страхових послуг; впровадження обов’язкового медичного 

страхування; впровадження державних програм із страхування від стихійних лих. 

Рух у зазначених напрямах призведе до підвищення щільності страхового 

покриття та зростання соціальної захищеності населення до рівня розвинутих 

країн Європи.  
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ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день Україна виступає державою, яка динамічно 

розвивається і прагне більш активно включитися в суспільно-економічні процеси 

сучасного світу, інтегруватися в європейське співтовариство. Об’єктивна 

необхідність трансформації економіки України обумовлена, в першу чергу, 

загальною логікою переходу від історично доведеної і економічно неефективної 

адміністративно-командної моделі до порівняно ефективної ліберально-

капіталістичної соціально-орієнтованої ринкової моделі організації економічної 

життєдіяльності суспільства. 

Зазначимо, що трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах 

мають свої характерні особливості. В країні, по суті, не було власної економічної 

системи – це була підсистема єдиного народногосподарського комплексу СРСР, 

яка була сформована для його обслуговування і не включала багатьох необхідних 

для самостійної системи елементів. Основний зміст трансформаційних 

перетворень в країні, таким чином, полягає в переході до комплексної і цілісної 

економічної системи, яка функціонує на ринковій основі. Сьогодні абсолютно 

очевидно, що об’єктивною необхідністю трансформації економіки України є: 

перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних; забезпечення 

структурної перебудови економіки на базі новітніх технологій, розширення 

наукоємних виробництв; реалізація програм нарощування виробництва товарів 

споживчого ринку, збалансованих з динамікою платоспроможного попиту; 

пріоритетність малих форм господарювання; утримання інфляції, індексація всіх 

кількісних параметрів економічних показників; забезпечення ефективності 

соціальних реформ [4]. 

Отже, головною метою ринкової трансформації економіки України є: 

створення надійного фундаменту зростання добробуту населення; стимулювання  

швидкого економічного зростання; підвищення продуктивності праці; досягнення 

світового рівня ефективності використання матеріальних ресурсів через 

запровадження новітніх технологій; вироблення достатніх обсягів продукції, яка 

користується попитом; забезпечення високої якості товарів та послуг; створення 

умов для зростання реальних доходів населення [3]. 

З початку незалежності Україна пройшла значний шлях до ринкових 

перетворень. На початку 21 ст. Україну відносили до країн з перехідною 

економікою. За десятиліття проведених реформ Україна отримала де-юре статус 

країни з ринковою економікою, проте де-факто залишається транзитивною. 

З 2000 р. в Україні розпочалося поступове відродження економіки, яке 

проявлялось у стабільному щорічному зростанні ВВП. Уповільнення економічної 

динаміки в 2004-2006 рр. стало доволі відчутним. Суттєві зміни в модель 
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господарювання України внесла світова фінансова криза 2008-2010 рр. В цей час 

відбувалось системне ураження усіх без винятку ланок вітчизняної економіки, яке 

було підсилено значною залежністю від зовнішнього фінансування. Зростання 

зовнішньої заборгованості держави у поєднанні з поглибленням проблем на 

міжнародних ринках капіталів призвело до підвищення уразливості економіки до 

зовнішніх шоків, а також до зниження основних макроекономічних показників. 

Таблиця 1 

Основні макроекономічні показники України у 2007-2012 роках [1; 2] 

Показники 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП (млрд. грн.) 720731 948056 913345 1082569 1316600 1040827 

Зміна реального ВВП (у % 

до відповідного періоду 

попереднього року) 

107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 -1,3 

Обсяг інвестицій в основний 

капітал (млн. грн.) 
188486,1 233081,0 151776,8 171091,9 238174,6 177459,8 

Обсяг інвестицій в основний 

капітал (у % до відповідного 

періоду попереднього року) 

129,8 97,4 58,5 99,4 122,4 123,9 

ВВП на одну особу 

(дол. США) 
3068 3891 2545 2973 3615 н/д 

Приріст ВВП на одну особу 

(%) 
8,5 2,8 -14,4 4,5 5,5 н/д 

Номінальна середня 

заробітна плата (грн.) 
1351,14 1806,40 1906,00 2239,00 2633,00 3025 

Реальна середня заробітна 

плата (у % до попереднього 

року)  

112,5 106,3 90,8 110,2 108,7 114,4 

Реалізація промислової 

продукції (млн. грн.) 
600054,0 779126,8 668956,0 891169,5 1120325,4 1115224,5 

Реалізація промислової 

продукції (у % до 

відповідного періоду 

попереднього року) 

110,2 96,9 78,1 111,2 125,7 99,5 

Індекс споживчих цін (%) 112,8 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 

Індекс цін виробників 

промислової продукції (%) 
н/д 135,5 106,5 120,9 119,0 103,7 

Прямі іноземні інвестиції (у 

% від ВВП) 
6,93 6,06 4,10 4,76 4,36 5,06 

Експорт товарів і послуг 

(млрд. дол. США) 
64,0 84,45 54,36 69,22 86,9 63,08 

Експорт товарів і послуг (у 

% від ВВП) 
44,84 46,92 46,37 50,74 52,58 48,5 

Імпорт товарів і послуг  

(млрд. дол. США) 
71,87 98,83 56,32 73,071 94,19 76,8 

Імпорт товарів і послуг (у % 

від ВВП) 
50,36 54,91 48,04 53,56 57,0 59,07 
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Для вітчизняної економіки 2008-2009 рр. ознаменувалися погіршенням 

ключових макроекономічних показників (табл. 1), значним був спад промислового 

виробництва, річний спад ВВП у 2009 р. досягнув 14,8 %, обсяг інвестицій в 

основний капітал скоротився на близько 70 % порівняно з 2007 р., обсяги експорту 

товарів та послуг зменшилися більш як на 30 млрд. дол. США.  

Значним чинником поглиблення кризових явищ були проблеми, що виникли 

у попередні роки, зокрема обмежена місткість внутрішнього ринку та експортна 

модель економічного зростання України. Переважання експортних чинників 

зростання, за якого більшість створюваної в країні вартості реалізовувалася на 

зовнішніх ринках, спричинило загострення кризових явищ та поглибило спад 

економічних процесів в економіці України у даний період. 

Починаючи з кінця 2013 р. економіка України знову переживає чергову 

кризу. На жаль, значний спад ділової активності, зменшення обсягів торгівлі з 

торговельними партнерами, внутрішня політична криза та конфлікт на Сході 

держави не сприяють інтенсифікації процесів трансформації економічної системи, 

а лише відтерміновують даний процес на більш довготривалий період. 

Надзвичайно важливою проблемою зниження темпів реформування є 

недостатність фінансових активів та дестабілізація вітчизняної фінансової 

системи. Не зважаючи на ряд негативних факторів, що деструктивно впливають на 

розвиток економіки, Уряд України намагається здійснювати соціально-економічні 

реформи, проте говорити про їх ефективність на разі не видається доцільним, 

оскільки ефект від даних реформ можна буде спостерігати на протязі наступних 

трьох років. 

Таким чином, проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що 

економіка України здійснила значні реформи в трансформаційний період, проте 

він ще не закінчився. Фінансова криза 2008-2010 рр. відкинула позитивні ефекти 

від даних реформ на багато років, а внутрішня криза та конфлікт на Сході 

держави, які розпочалися наприкінці 2013 р. і тривають і досі, унеможливлюють 

рецесію найближчим часом. Не зважаючи на негативні тенденції, вітчизняна 

економіка має значні перспективи зростання, які повинні бути забезпечені 

раціональним державним менеджментом. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СФЕРИ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

На поточний момент здійснення трансформаційних перетворень в економіці 

потребує додаткових досліджень та наукових дискусій щодо питань організації 

проведення економічної діагностики сфери туристичних послуг та визначення, 

наскільки діагностичні дослідження сприяють підвищенню ефективності 

функціонування туристичних підприємств. Тому для подальшого вдосконалення, 

прийняття, обґрунтування якісних рішень і успішного функціонування 

туристичних підприємств необхідне постійне переосмислення та удосконалення 

процесу економічного діагностування досягнутих результатів у сфері послуг за 

напрямами обслуговування туристів. 

У цих умовах економічна діагностика сфери послуг набуває особливої 

актуальності для туристичних підприємств, які стикаються з різноманітними 

викликами туристичного ринку. Тому важливим елементом стабільного та 

успішного функціонування і розвитку туристичних підприємств є впровадження 

положень концепції формації економічної діагностики сфери послуг (ЕДСП), 

використання інструментарію якої сприяє знаходженню обґрунтованих та якісних 

рішень для досягнення поставленої загальноекономічної мети. 

Вивчення наукових публікацій засвідчує, що економічна діагностика сфери 

послуг поки що є інструментарієм для вивчення, як правило, досягнутих 

результатів [2, с. 25], тобто тільки поточного аналізу, і не виконує в повному 

обсязі наступних функцій діагностування: 

- прийняття оперативних превентивних дій за результатами здійсненої 

діагностики; 

- прогнозування тенденції розвитку сфери послуг за усіма напрямами 

обслуговування туристичного відпочинку; 

- виконання превентивного аналізу результатів прогнозування. 

Тому актуальним вектором подальших діагностичних досліджень повинно 

бути розширення інструментарію концепції формації ЕДСП і розробка напрямів 

удосконалення діагностичних процедур з метою оптимального використання 

туристичних ресурсів. 

Для вирішення цих проблем подальші економічні діагностичні дослідження у 

сфері послуг повинні здійснюватися у наступних напрямах: 

1. На найближчий час до перспективних проблем, які потребують вирішення 

надалі, відноситься розробка та систематичне удосконалювання системи 
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економічної діагностики сфери послуг, яка підвищуватиме ефективність її 

прогностичних функцій, ефективно використовуватиме туристичні ресурси, 

нарощуватиме інфраструктуру туристичної сфери, зміцнюватиме економічний 

потенціал на усіх рівнях. Тобто надалі повинні розроблятися науково-практичні і 

прикладні аспекти використання процедур економічної діагностики сфери послуг 

за усіма її складовими, починаючи з аналізу і закінчуючи прогнозуванням 

функціональних аспектів туристичних підприємств.  

Отже, актуальність синтезу складових концепції формації EДСП 

туристичного підприємства потребують подальшого дослідження. 

2. Спеціальної уваги потребує проведення діагностичного аналізу одержаних 

результатів з обґрунтуванням діагностичних висновків на основі інструментарію 

моделювання [4, с. 412]. 

Для цього необхідно побудувати базис нових інформаційних технологій 

туристичної галузі, створити єдину математичну платформу моделей та методів 

дослідження і підготовити кадровий потенціал високого професіоналізму 

галузевої кваліфікації. Тобто проблема класифікації інструментарію 

діагностичних процедур на базі економіко-математичного, економіко-

статистичного та економіко-логічного моделювання на поточний час недостатньо 

висвітлена і розроблена. Існують лише фрагментарні дослідження такого виду 

моделей. 

3. На якість діагностичних процедур впливають проблеми, що пов’язані з 

недосконалістю законодавчо-нормативної бази у сфері туризму, та ті, які 

необхідно першочергово вирішувати спільними зусиллями різних галузевих 

органів на державному рівні. Для цього необхідним є розвиток інституційної 

структури – Державного міжгалузевого туристичного координуючого органу 

щодо розвитку туризму. 

4. В умовах ринкових відносин ресурсний потенціал туристичних 

підприємств стає основною платформою в конкурентній боротьбі за ринок збуту 

туристичного продукту [1, с. 82]. 

За цих умовах,  окрім розширення традиційних напрямів покращення якості 

туристичного продукту варто: систематично проводити диверсифікацію 

асортименту туристичного продукту; впроваджувати нові види обслуговування у 

сфері послуг; залучати інвестиційні ресурси; оптимально використовувати існуючі 

ресурси на основі моделювання діагностичних процедур і прогнозування 

функціонування туристичних підприємств [3, с. 112]. Від цього залежить не тільки 

тривалість прибуткового режиму функціонування туристичного підприємства, а й 

ефективність використання ресурсного потенціалу туристичного об’єкта. 

5. За допомогою засобів економічної діагностики необхідно на систематичній 

основі в динамічному режимі виявляти “вузькі місця” і проблемні ланки у сфері 

туристичних послуг та чинники, які створюють негативні ситуації. До таких 

чинників може бути віднесено: недостатню матеріальну базу та слабку 

інноваційну політику; невідповідний або недостатній рівень професіоналізму 
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персоналу обслуговування; неефективне використання прибутку; недостатні та 

незадовільні умови для відпочинку. Тому при виявленні за допомогою 

діагностичних процедур негативних явищ на туристичних підприємствах, варто 

розробити та впровадити заходи щодо їх мінімізації чи усунення, а тоді – 

повторно проводити діагностування.  

6. Суттєвою проблемою туристичної діяльності стає відсутність на 

підприємствах туристичної галузі фахівців, які мають достатні знання та 

необхідний інтелектуальний потенціал діагностичної спрямованості, що дозволяло 

б провести поглиблений аналіз і прогнозування розвитку туристичної галузі з 

метою її виживання в умовах нестабільного конкурентного середовища. Саме 

тому актуальною є потреба в підготовці не просто фахівців-економістів, які мають 

знання із загальних основ економічної діагностики, а у підготовці фахівців-

діагностів, результати дослідження яких стануть вирішальними в організації 

функціонування туристичних підприємств.  

7. Подальшою перспективою економічної діагностики можливо вважати 

зрушення в питаннях дослідження станів туристичної дестинації, а саме: 

виявлення природних втрат з наданням їм кількісної оцінки; встановлення 

біологічної шкоди та зменшення фауни і флори; виявлення рівня забруднення 

навколишнього середовища (свіжість повітря, чистота води, засміченість та 

шкідливість суходолу та інше).  

Такі питання природозбереження треба вирішувати туристичній галузі 

сумісно з місцевою владою при визначенні соціальних проблем місцевого 

населення, а також з сумісними галузями, тому що низка питань пов’язана з 

очисними спорудами, безвідходною технологією місцевих господарських 

структур та іншими джерелами негативного впливу на навколишню територію. 

Отже, усі визначені питання діагностичних процедур у сфері туристичних 

послуг є актуальними і потребують проведення подальших наукових досліджень 

та їх впровадження в практичну діяльність.  
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Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії 

глобалізаційних та інтеграційних процесів актуалізували необхідність формування 

нової парадигми суспільного розвитку, в якій завдання досягнення кількісного 

зростання поступається місцем завданню забезпечення сталого екологічного, 

соціального та економічного розвитку в межах світового господарства. Цілі та 

завдання парадигми сталого розвитку найбільш ефективно можуть бути 

реалізовані в межах стратегії корпоративної соціальної відповідальності, яка є 

добровільною ініціативою підприємств та організацій щодо дотримання етичних 

норм у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе відповідальності за вплив 

на навколишнє середовище, партнерів, споживачів, працівників, громади тощо.  

Торгівля, як сфера національної економіки, за своєю формою і змістом 

належить до складних соціально-економічних систем і виконує життєво важливі 

функції соціального і економічного характеру. Проте, сучасний етап розвитку цієї 

сфери характеризується прискореним зростанням лише економічних компонентів 

та зосередженням уваги на максимізації прибутку торговельних підприємств. 

Натомість, соціальні складові і, насамперед, соціальна орієнтація, соціальна 

відповідальність торгівлі залишаються поза увагою підприємств.  

Сучасний етап розвитку та імплементації механізмів соціальної 

відповідальності бізнесу у реальні умови господарювання характеризується 

розширенням кола об’єктів, на які поширюється відповідальність підприємства. 

При цьому, основний акцент переноситься із внутрішнього середовища 

підприємства (працівників) на зовнішнє середовище (споживачів товарів та 

послуг, конкурентів, інвесторів, мешканців району діяльності торговельного 

підприємства, соціальну інфраструктуру, органи влади, громадські організації, 

навколишнє середовище тощо). Останнє тісно пов’язано з концепціями 

маркетингу та менеджменту, що ґрунтуються на індивідуальному підході до 

споживача та індустріально-індивідуальному підході до обслуговування, який 

передбачає діяльність на таких основних принципах: “знай свого споживача”, 

“одна проблема – одна людина”, “розвивай самообслуговування”, “забезпечуй 

швидкість та легкість отримання товару чи послуги”, “обслуговування повинно 

бути організованим”, “надай можливості споживачеві самому створювати товар”, 

“будуй тривалі відносини зі споживачем” [1, с. 88-89; 2]. 

Вважаємо, що до соціальної відповідальності між торговельними 

підприємствами і споживачами слід віднести:  
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- просторову організацію торгівлі в частині територіального розміщення, 

концентрації, спеціалізації торговельних підприємств для забезпечення 

доступності товарів і послуг для різних соціальних прошарків населення; 

- асортиментну політику, суть якої полягає в оптимізації асортименту товарів, 

його спрямованості на потреби обслуговуваних контингентів населення; 

дотримання вимог споживачів та пріоритет їхніх потреб; представлення широкого 

спектру соціальних товарів; 

- якість і безпеку товарів (зниження частки торгівлі тютюновими та 

алкогольними виробами; дотримання правил зберігання і продажу товарів; 

орієнтація на продукцію вітчизняного виробництва); 

- цінову політику (встановлення помірних торговельних надбавок, 

недопущення зростання цін у торгівлі над зростанням цін виробників); 

- пристосованість торговельних закладів до потреб особливих груп населення; 

- інформаційну політику (надання максимальної інформації про товари та 

технологію їх виготовлення; проведення навчальних програм безпечного 

використання продукції). 

Соціально відповідальна діяльність торговельного підприємства не може 

носити невизначений характер. Вона має бути системною, а тому виникає 

необхідність її вписання в загальну систему стратегічного та операційного 

управління підприємством. В цьому контексті важливо визначитись із 

організаційним забезпеченням управління соціально відповідальною діяльністю 

торговельного підприємства. 

Світовий досвід показує, що соціальна відповідальність може реалізуватись 

через створення на торговельному підприємстві спеціального Центру соціальних 

програм. Соціальна відповідальність має бути виділена в окремий напрям, а 

очолювати його повинен керівник торговельного підприємства. Водночас, для 

дотримання соціальної відповідальності, як функції господарювання, потрібно, 

щоб кожен співробітник був причетний до неї. 

На багатьох закордонних підприємствах є досвід створення Комітету з питань 

впровадження соціальної відповідальності [4; 5]. Комітет уповноважений 

обговорювати та реалізовувати головні напрями діяльності з соціальної 

відповідальності, включаючи задоволення споживачів, етику, виконання законів і 

правил, захист навколишнього середовища.  

Посада менеджера з соціальних програм підприємства є відносно новою у 

бізнес-середовищі України. У країнах з розвиненою ринковою економікою це 

поширене явище. Вже давно існує така спеціальність, а в університетах ведеться 

підготовка професійних менеджерів з цього питання. Основні вимоги до 

компетенції таких менеджерів зосереджені на розумінні сутності й важливості 

соціальної спрямованості діяльності підприємства; знаннях щодо правового поля 

регулювання цієї справи; вмінні визначати її стратегічні, тактичні та поточні цілі, 

а також відповідні завдання; орієнтуванні на соціальні параметри розвитку країни, 

регіону, міської громади тощо. Менеджери з соціальних програм мають бути не 
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лише компетентними, а й досить комунікабельними, володіти прийомами логіки, 

етики, ділового спілкування. 

Практична реалізація соціально відповідальної діяльності вимагає від 

менеджменту торговельного підприємства (зокрема, підрозділу чи особи, 

відповідальної за цей напрямок) вироблення чіткої схеми дій. На нашу думку, 

імплементація соціально відповідальної діяльності у процес функціонування 

підприємства повинна передбачати низку етапів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Етапи управління соціальною відповідальністю торговельного 

підприємства (розроблено з використанням [3]) 

Кожен етап управління соціально відповідальною діяльністю в межах 

торговельного підприємства вимагає витрат фінансів, часу, людських ресурсів 

тощо. Тому від якості управління цим процесом залежить одержана ефективність 

програм соціально відповідальної діяльності для підприємства. 
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АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для сучасних українських підприємств здатність своєчасно та в повному 

обсязі оплачувати власні рахунки є однією з ключових вимог ведення бізнесу. 

Одна із стратегічних цілей менеджменту – сформувати чіткий інструментарій 

забезпечення платоспроможності підприємства. Відтак, актуальним є визначення 

концептуальної ролі платоспроможності під час ведення господарської діяльності 

підприємства, що в підсумку дозволить розробити авторський показник для її 

оцінки. 

Платоспроможність – це здатність підприємства погашати свої зобов’язання 

перед кредиторами у встановлені терміни та в повному обсязі [1, с. 318]. У 

випадку низького рівня платоспроможності підприємство зазнає браку оборотних 

активів, несвоєчасно розраховується зі своїми кредиторами і, як наслідок, починає 

вести господарську діяльність неефективно.  

Ми виокремили такі найбільш важливі показники оцінювання 

платоспроможності: коефіцієнт автономії – відношення власного капіталу до 

загального обсягу активів (нормативне значення – 0,4-0,5) [2, с. 58]; коефіцієнт 

покриття (загальної ліквідності) – відношення оборотних активів до поточних 

зобов’язань (на законодавчому рівні нормативне значення становить 1 [3], але 

більшість науковців та фахівців називають інше нормативне значення – 1,5-2 [2, с. 

317; 4; 5]; коефіцієнт забезпечення оборотних активів (Коа) – відношення власних 

оборотних коштів до оборотних активів (на законодавчому рівні нормативне 

значення складає більше 0, але на нашу думку воно має складати 0,3-0,8); 

коефіцієнт фінансування поточних зобов’язань (Кфпз) – авторський коефіцієнт, 

який розраховується, як відношення поточних зобов’язань до обсягу реалізованої 

продукції; коефіцієнт Net Debt / EBITDA визначає боргове навантаження на 

результат діяльності підприємства і має нормативне значення від 1,5 до 3 залежно 

від специфіки ведення бізнесу [1; 4]. 

В сучасній науковій літературі багато уваги приділено показникам 

платоспроможності, за допомогою яких аналізують структуру капіталу 

(коефіцієнт автономії, коефіцієнт співідношення власного та позикового капіталу, 

коефіцієнт залучення позикового капіталу) або порівнють певні статті активів та 

пасивів (коефіцієнт маневреності власного капіталу, частка власного оборотного 

капіталу у оборотних коштах, маневреність власного оборотного капіталу) [2, с. 

54-55; 3; 4]. З іншого боку, мало уваги приділяється показникам, які порівнюють 

певні статті пасивів з результатами господарської діяльності. Наприклад, показник 

Net Debt / EBITDA можна зустріти лише у фінансових звітах провідних 

українських підприємств для іноземних фондових бірж.  
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Авторський коефіцієнт фінансування поточних зобов’язань дає відповідь на 

питання, яким чином ми маємо повертати поточні борги. Він показує скільки 

копійок поточних зобов’язань припадає на одну гривню доходу у поточному 

періоді. Логічна побудова такого підходу досить проста – щоб повертати борги 

потрібно мати відповідний результат діяльності. На нашу думку, нормативне 

значення цього показника – 0,35-0,4, а оптимальне – 0,25 і менше. За таких умов 

підприємство може гарантувати стійке фінансове становище, відсутність проблем 

реструктуризації боргу, введення технічного дефолту тощо. 

Показники платоспроможності провідних українських агрохолдингів – 

“Мрія” (один з найбільших експортерів зернових культур), “Овостар” (другий за 

величиною виробник яєчних продуктів після “Авангарду” О. Бахматюка), “МХП” 

(найбільший виробник курятини) та “Кернел” (найбільший виробник олії) 

наведені в табл. 1. Всі ці підприємства мають одну спільну рису – вони стали 

публічними, здійснивши випуск акцій на іноземних фондових майданчиках і, як 

наслідок, отримали доступ до дешевих фінансових ресурсів під 2-7 % річних.  

Варто відзначити, що найбільш фінансово-стійким підприємством є 

агрохолдинг “Овостар”, який має найнижче боргове навантаження та відмінні 

значення коефіцієнтів автономії, забезпечення власним оборотним капіталом й 

фінансування поточних зобов’язань. Решта підприємств демонструють хорошу 

фінансову платоспроможність в рамках допустимих значень. Серед негативних 

моментів можна відзначити незначне перевищення нормативу боргового 

навантаження в 2013 р. у агрохолдингів “Кернел” та “МХП”. 

Таблиця 1 

Показники платоспроможності підприємств у 2010-2013 роках 
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1.К автономії 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,48 0,9 0,45 0,56

2.К покриття 3,1 2,4 3 1,7 3,1 7,2 2,6 2 1,8 3,5 2,1 2,5 1,7 5,5 3,4 1,6

3.К вок 0,7 0,6 0,7 0,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 0,3

4.К фпз 0,41 0,2 0,26 0,35 0,4 0,11 0,25 0,2 0,5 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,22 0,25

5.Net Debt /

EBITDA 
0,5 0,8 2,2 2,4 1,5 -0,6 2,3 1,5 1,9 0,4 2,6 2,6 3,2 0,3 3,4 3,3

Показники

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

 

Однак, на особливу увагу заслуговує агрохолдинг “Мрія”. Відповідно до 

авторського коефіцієнта фінансування поточних зобов’язань, агрохолдинг “Мрія” 

дещо перевищила нормативне значення в 2012 р, а в 2013 р. відхилення складало 

вже 50 %. На 1 грн доходу в агрохолдингу “Мрія” припадало 60 коп. поточних 

зобов’язань, що свідчить про незадовільний фінансовий стан. З іншого боку, слід 

відмітити різке зростання боргового навантаження на результат від господарської 

діяльності. Якщо у 2010 р. коефіцієнт Net Debt / EBITDA дорівнював 0,8, то у 2013 

р. – 3,2. Різке зростання цього коефіцієнта у 2013 р. свідчить про те, що для 
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фінансування поточних зобов’язань підприємство було змушене залучати новий 

позиковий капітал 

У серпні 2014 р. агрохолдинг “Мрія” оголосила про технічний дефолт – 

підприємство не змогло оплатити існуючі борги за облігаціями і подало заявку 

міжнародним кредиторам щодо здійснення реструктуризації існуючих боргів. Це 

спричинило зміну топ-менеджменту, розмови про недобросовісну поведінку 

власників та можливе банкрутство підприємства і, як наслідок, репутаційні ризики 

та низку інших негативних процесів. Цей приклад чудово ілюструє значення 

платоспроможності для ефективного ведення господарської діяльності. Якщо 

менеджмент не зміг своєчасно та в повному обсязі розрахуватися з кредиторами – 

на підприємстві може виникнути кризова ситуація. 

Аналізуючи існуючі методики оцінки платоспроможності, ми дійшли до 

висновку, що традиційні коефіцієнти визначення платоспроможності не є єдиним 

інструментарієм, який має застосуватися менеджментом сучасних підприємств. 

Паралельно потрібно розробляти методики визначення платоспроможності на 

основі впливу фактору часу, умов кредитування, можливості продовження 

основної діяльності, оцінки вартості активів, врахування грошових потоків та 

результатів діяльності підприємства. 

Ми проаналізували діяльність таких провідних українських агрохолдингів, як 

“Мрія”, “Кернел”, “Овостар” та “МХП” протягом 2010-2013 рр. На прикладі 

агрохолдингу “Мрія”, яка у серпні 2013 р. оголосила про технічний дефолт можна 

зробити висновок, що платоспроможність є однією з основних вимог щодо 

ведення господарської діяльності. Низька платоспроможність свідчить про 

наявність ризику банкрутства підприємства. На основі проведеного дослідження 

був створений авторський коефіцієнт фінансування поточних зобов’язань, який 

покликаний усунути такий недолік традиційних методик оцінки 

платоспроможності, як неврахування результатів господарської діяльності. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДИВІДЕНДНИХ ВИПЛАТ НА ОСНОВІ ЗАГАЛЬНОЇ 

АКЦІОНЕРНОЇ ВІДДАЧІ 

 

Одним із основних показників економічної ефективності з позиції акціонерів 

є загальна акціонерна віддача (TSR). Даний показник визначають за формулою (1) 

[1, 2, 3]: 

                          0

01

P

dps)PP(
TSR  ,                         (1) 

де P0, P1 – біржове котирування однієї акції підприємства на початок та кінець 

досліджуваного періоду, відповідно, грн; 

dps – сума дивідендів на одну акцію, сплачених протягом досліджуваного 

періоду, грн. 

TSR характеризує ставку доходності, яку отримує у рік акціонер з 1 грн 

вартості придбання акції. Дохід акціонера включає суму дивідендів та дохід від 

збільшення ринкової вартості акцій. Слід зазначити, що показник TSR може 

використовуватись лише для підприємств, акції яких регулярно обертаються на 

біржі. Усі ГЗК Кривбасу є акціонерними товариствами, але лише акції ПАТ 

“ПівнГЗК” та ПАТ “ЦГЗК” регулярно обертаються на біржі. Для інших ГЗК 

доцільно визначати величину відносного приросту дивідендів протягом 

досліджуваного періоду (формула (2)): 

                               0

01

dps

dpsdps
Td  ,                       (2) 

де dps1, dps0 – сума дивідендів на одну акцію, сплачених протягом 

досліджуваного та попереднього періоду, відповідно, грн. 

Протягом 2004-2011 рр. на ГЗК Кривбасу 100 % чистого прибутку 

використовувалось на виплату дивідендів. Але, починаючи з 2012 р., на цих 

підприємствах впроваджується крупномасштабний інвестиційний проект 

розвитку, що потребує залучення значних коштів. Тому з 2012 р. прийнято 

рішення відмовитись від виплати дивідендів з метою реінвестування чистого 

прибутку у зазначений проект. Слід зазначити, що повна відмова від дивідендів 

може призвести до зниження інвестиційної привабливості цих підприємств і, як 

наслідок, ринкової вартості їх акцій. Як показали розрахунки за даними ПАТ 

“ПівнГЗК” та ПАТ “ЦГЗК”, біржові котирування акцій цих підприємств 

збільшуються зі збільшенням чистого прибутку та дивідендів у 2009-2011 рр.  

За результатами кореляційно-регресійного аналізу залежності ринкової 
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капіталізації від чистого прибутку та суми дивідендів отримане наступне рівняння 

регресії (формула (3)): 

                    РК =  2,78 × ЧП + 2,11 × Див + 705,54 ,                 (3) 

де РК – ринкова капіталізація (вартість підприємства), тис. грн; 

ЧП – чистий прибуток за звітний рік, тис. грн; 

Див – сума дивідендів, нарахованих у звітному році за попередній рік, тис. 

грн. 

З формули (3) видно, що обидва фактори позитивно та суттєво впливають на 

величину ринкової вартості підприємства, але вплив чистого прибутку дещо 

вищий. 

Таким чином, для ПАТ “ПівнГЗК” та ПАТ “ЦГЗК” відмова від сплати 

дивідендів призводить до суттєвого зниження їх ринкової вартості, а також 

економічної ефективності їх діяльності з позиції акціонерів. З іншого боку, у разі 

використання 100 % чистого прибутку на дивіденди у цих підприємств не 

залишається власних коштів для фінансування інвестиційних проектів. Тому вони 

змушені будуть залучати банківські кредити. Але це призведе до відвертання 

грошового потоку на сплату відсотків по кредиту і, як наслідок, зниження 

дивідендів в цілому по проекту. Отже, доцільно визначити оптимальний 

коефіцієнт дивідендних виплат, при якому акціонери отримують максимальну 

суму дивідендів. 

В формулі (1) TSR визначається виходячи з даних на одну акцію, але може 

визначатись і на усю кількість його акцій. В такому разі замість біржового 

котирування однієї акції підприємства, враховується ринкова капіталізація 

підприємства. Крім того, враховується загальна сума дивідендів (Див), нарахована 

у досліджуваному періоді (формула (4)). 
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Див)PКPК(
TSR  ,                        (4) 

де PК0, PК1 – ринкова капіталізація підприємства на початок та кінець  

досліджуваного періоду, відповідно, грн. 

Для формування загального висновку про рівень TSR проекту в цілому 

Бостонською консалтинговою групою (BCG) запропоновано визначати середню 

величину (TSRсер) по усіх роках проекту як середнє геометричне. При даному 

підході не враховується вплив фактору часу, хоча період життєвого циклу 

досліджуваного інвестиційного проекту достатньо тривалий та складає 11 років. 

Тому потрібно обов’язково провести дисконтування майбутніх грошових потоків. 

З цією метою пропонуємо в чисельнику формули (4) враховувати 

дисконтовану величину зміни ринкової капіталізації та дисконтовану суму 

дивідендів за весь період життєвого циклу проекту (формула (5)): 
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де TSRскор  – середня величина TSR, скоригована за запропонованим 

методом, грн; 

PКt-1, PКt – ринкова капіталізація підприємства на початок та кінець t-го 

періоду, відповідно, грн; 

Дивt – сума дивідендів у t-му періоді, грн; 

q – ставка дисконтування, частки од. 

На рис. 1 наведено графік залежності TSR за запропонованим методом від 

коефіцієнту дивідендних виплат для ПАТ “ПівнГЗК”. 

 

Рис. 1. Графік залежності TSR по інвестиційному проекту розвитку ПАТ 

“ПівнГЗК” від коефіцієнту дивідендних виплат 

Отже, оптимальним є коефіцієнт дивідендних виплат (Кдив), який дорівнює 

0,80, а максимальна величина TSR досягається 25,7 %. В той же час, при 

врахуванні лише дисконтованої суми дивідендів, оптимальний Кдив складав 0,90. 

Це пов’язано з тим, що у показнику TSR, окрім дивідендів, враховується величина 

ринкової капіталізації. Остання знижується поряд з сумою дивідендів внаслідок 

поглинання грошового потоку банківськими відсотками, що посилює негативний 

вплив на TSR. Тому TSR починає знижуватись вже при Кдив дорівнює 0,80.  

Таким чином, при високих процентних ставках по банківських кредитах, що 

перевищують ставку дисконту, доцільно знижувати коефіцієнт дивідендних 

виплат у перші роки проекту, а отриману економію відсотків по кредитах 

спрямовувати на дивіденди у наступні роки проекту. Це призводить до збільшення 

як дивідендних виплат, так і ринкової вартості акцій підприємства, та відповідно 

TSR навіть з урахуванням дисконту. 
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ПЕРЕШКОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Розвиток інвестиційної діяльності передбачає всестороннє та комплексне 

посилення конкурентних позицій підприємств, тобто не лише у фінансово-

господарській діяльності, але й у соціальній та територіальній (що може знайти 

потужну підтримку з боку місцевої влади та територіальних громад), 

функціональній та міжгалузевій сферах (що сприятиме формуванню 

коопераційних відносин з іншими господарськими структурами). Водночас, 

зростання обсягів інвестиційної діяльності підприємств є необхідною 

передумовою покращення соціально-економічного становища та передумов 

розвитку території функціонування, адже дозволяє збільшити обсяги фінансово-

кредитних ресурсів для реального сектору економіки, налагодити міжрегіональне і 

внутрірегіональне співробітництво, досягнути збалансованого виробничого 

розвитку та підвищити рівень ділової активності населення. 

Попри це, соціально-економічний розвиток у своїх тенденціях є 

диференційованим, особливо це стосується прикордонних та периферійних 

територій. Щодо прикордонних територій західних регіонів України (ПТЗРУ), 

зауважимо, що стан їх інвестиційної привабливості, а, відповідно, і суб’єктів 

господарювання, є низьким. Це підтверджується малими обсягами капітальних 

інвестицій, незначними обсягами та невисокою ефективністю залучення прямих 

іноземних інвестицій суб’єктами господарської діяльності, низьким рівнем 

освоєння та віддачі капітальних інвестицій, неінноваційно орієнтованою 

структурою розподілу інвестиційних ресурсів, малою часткою інвестицій у видах 

економічної діяльності, що мають потенціал для соціально-економічного розвитку 

територій, недостатнім обсягом бюджетного фінансування інвестицій. 

Звідси, вважаємо, що головними перешкодами покращення інвестиційної 

діяльності підприємств ПТЗРУ є: 

1. Низький рівень соціально-економічного розвитку ПТЗРУ. Так, у 2013 р. 

обсяг реалізованої продукції суб’єктами підприємницької діяльності у розрахунку 

на одного мешканця у Жовківському районі Львівської області становив 21,2 тис. 

грн (у понад двічі менше за середньообласне значення), Мостиському – 7,3 тис. 

грн (у 5,8 рази менше), Сокальському – 15,2 тис. грн (у 2,8 рази менше), 

Старосамбірському – 1,9 тис. грн (у 22,3 рази менше), Турківському – 6,1 тис. грн 

(у 6,9 рази менше) [1]. Існує значне відставання прикордонних територій від 

обласного центру та решти територій регіону у внеску в загальний ВРП. Так, 

суб’єктами підприємницької діяльності всіх шести прикордонних районів 

забезпечено лише 5,4 % ВРП (частка Жовківського району становила 1,8 %, 
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Мостиського – 0,3 %, Сокальського – 1,1 %, Старосамбірського – 0,1 %, 

Турківського – 0,2 %, Яворівського – 1,9 %). 

Прикордонні території істотно поступаються й у рівні оплати праці. Так, 

середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників у 

Жовківському районі становила 2082 грн, Мостиському – 2034 грн, 

Старосамбірському – 2136 грн, Турківському – 2376 грн, Яворівському – 2168 грн 

та поступалася середньообласному значенню (2578 грн). 

Відомо, що на ПТЗРУ рівень прихованого безробіття у зв’язку із зовнішньою 

міграцією та участю населення у човниковій торгівлі є досить високим. Але навіть 

при цьому вищим залишається й рівень офіційного безробіття. На більшості 

прикордонних територіях рівень безробіття був вищим від середньообласного 

значення, зокрема у Турківському районі на 0,6 %, Старосамбірському – 0,5 %, 

Яворівському – 0,1 %, Жовківському – 0,1 %, Мостиському – 0,1 %. 

2. Слабкість розвитку інвестиційної інфраструктури ПТЗРУ. На ПТЗРУ 

здійснює діяльність мала кількість великих підприємств та суб’єктів 

господарювання, відтак, майже немає крупних інвесторів. Крім того, тут 

практично відсутні реально діючі потужні інвестиційні посередники (банківські 

установи, небанківські фінансові установи (страхові компанії, недержавні пенсійні 

фонди, кредитні спілки, ломбарди тощо), інститути спільного інвестування). Як 

наслідок, ці території характеризуються недостатністю структур інвестиційного та 

інноваційного середовища, фінансово-кредитних та банківських установ. 

Однією з істотних перешкод інвестиційної діяльності на прикордонних 

територіях є обмеженість доступу до банківського кредитування. Так, у 

Жовківському районі функціонує лише 8 відділень банків, Мостиському – 14, 

Сокальському – 20, Старосамбірському – 8, Турківському – 8, Яворівському – 19. 

Загалом мережа банківських установ на прикордонних територіях налічує 69 

виділень, що становить лише 7,2 % від загальної їх кількості в межах регіону [3]. 

3. Відсутність належної промоції підготовлених інвестиційних проектів та 

наявність недоліків системи державної підтримки інвестиційної діяльності на 

субрегіональному рівні. Кількість підготовлених до реалізації інвестиційних 

проектів на ПТЗРУ є невеликою. Водночас і їх промоція та інформаційна 

підтримка здійснюється в недостатній мірі. Регіональними та місцевими органами 

влади не ведеться діяльність з пошуку, планування і часткової чи повної 

передпроектної підготовки потенційних інвестиційних проектів на прикордонних 

територіях. Якщо при регіональних органах влади – Львівській ОДА та Львівській 

міській раді – інвестиціями займаються дві організації, то на прикордонних 

територіях такі структури відсутні. Немає інтернет-порталів, де могла б 

розміщатися такого роду інформація, доступна як для вітчизняних, так і 

закордонних інвесторів; не здійснюється поширення інвестиційних пропозицій в 

спеціалізованих виданнях, у т. ч. за допомогою інтернет-ресурсів, виставково-

ярмаркових заходів, бізнес-форумів, спеціалізованих веб-порталів, співпраці з 
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інвестиційними та консалтинговими компаніями, міжнародними і вітчизняними 

інвестиційними фондами та фінансово-кредитними установами. 

4. Низький рівень розвитку дорожньо-транспортної, житлово-комунальної, 

соціальної та іншої інфраструктури ПТЗРУ, про що свідчать незадовільний стан 

мережі автомобільних доріг, недостатні обсяги розбудови і оновлення об’єктів 

придорожнього сервісу, зменшення введених в експлуатацію загальних площ 

житла, збільшення кількості об’єктів та споруд незавершеного будівництва, 

прогресуюче старіння основних засобів об’єктів соціальної та бюджетної 

інфраструктури [2, с. 19-20]. 

5. Системні проблеми державного регулювання, адміністрування і контролю 

господарської та зокрема інвестиційної діяльності. Йдеться про збереженість 

бюрократичних та корупційних перешкод при підготовці і погодженні 

інвестиційних проектів, отриманні дозволів на користування земельними 

ділянками, державним та комунальним майном, здійснення певних видів 

діяльності. Так, існує значна кількість стадій погодження відводу земельних 

ділянок для реалізації інвестиційних проектів та проектів будівництва, 

реконструкції інвестиційних об’єктів, реєстрації та отримання ліцензій на 

здійснення інвестором господарської діяльності, сертифікації та стандартизації. 

6. Недостатність використання механізмів державно-приватного партнерства 

(ДПП) та диверсифікації джерел залучення інвестицій на прикордонних 

територіях західних регіонів нашої держави. Попри істотний потенціал 

використання механізму ДПП (інституційний механізм якого в Україні 

розроблений) в цілях залучення інвестиційних ресурсів (перевагами якого 

одночасно є залучення в більшій мірі приватних, а не бюджетних коштів, 

наявність державного контролю за реалізацією проекту), практики реалізації 

проектів ДПП на ПТЗРУ поодинокі та майже не впливають на обсяги залучення 

інвестицій чи покращення інвестиційного клімату [2, с. 41-43].  

Зокрема, значна частина інвестиційних проектів спільного використання 

об’єктів ДПП є недостатньо приваблива для приватних, особливо іноземних 

інвесторів. Нестабільність законодавства, високий рівень корупції, нерозвиненість 

інститутів, складність механізму реалізації ДПП, недостатній рівень довіри до 

влади не стимулює приватних партнерів до довгострокових партнерських 

відносин. Для підвищення мотивації партнерів до ДПП необхідна можливість 

оцінювання вигод в середньостроковій та довгостроковій перспективах. Для 

потенційних інвесторів, особливо іноземних, важливі державні гарантії при 

реалізації масштабних проектів ДПП. В окремих випадках процедура укладення 

договорів ДПП надмірно складна. Так, при укладенні договору концесії у сфері 

житлово-комунального господарства уповноважений управляти комунальним 

майном погоджує умови концесійного конкурсу з профільним міністерством. При 

тендерному відборі потенційні учасники конкурсу повинні заповнювати велику 

кількість документів, в окремих випадках умови тендеру є непрозорими і 

незрозумілими.  
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СКЛАД І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ 

 

Останніми роками витрати для підприємств набули особливого значення. Це 

пов’язано із тим, що посилення конкуренції, зміна технологій і купівельного 

попиту ускладнили для підприємств можливості отримання високого прибутку за 

рахунок підвищення цін. 

Управління витратами є однією з найважливіших сфер діяльності 

підприємств будь-якої галузі, у тому числі й торгівлі. Стан і динаміка витрат, з 

одного боку, характеризують ефективність торгово-технологічних процесів і 

управління, а, з іншого боку, – визначають рівень прибутковості, 

конкурентоспроможності й можливості подальшого розвитку суб’єктів 

господарської діяльності. У зв’язку з цим дослідження стану витрат завжди є 

актуальними. Адекватна оцінка складу і рівня витрат підвищує результативність 

управління підприємством. У зв’язку із цим нами проведено дослідження стану та 

особливостей формування витрат підприємств роздрібної торгівлі на основі 

інформації офіційної фінансової звітності та спеціальних обстежень. 

Основним джерелом інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів про 

результати діяльності підприємств є форми офіційної фінансової звітності. Так, 

“Звіт про фінансові результати” (форма № 2) дозволяє оцінити стан деяких статей 

витрат, але, на жаль, не дає повного уявлення про склад сукупних витрат 

підприємств торгівлі та не враховує галузеві особливості формування витрат 

підприємств торгівлі. Так, частина витрат, що пов’язані із закупівельною 

діяльністю, прихована в статті “собівартість реалізованих товарів (послуг)”. Це 

транспортні витрати з доставки товарів у торговельні підприємства, витрати з їх 

http://ubanks.com.ua/city/lvivska.php
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страхування й інші трансакційні витрати. Орієнтуючись на можливості цієї форми 

звітності, склад сукупних витрат торговельних підприємств можна подати в 

наступному вигляді, що наведено на рисунку 1. 

Витрати, відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і 

витрат, передбаченого ст. 4 Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні”, визнаються за принципом нарахування [1]. Це означає, що 

витрати відображаються у фінансовій звітності в момент їх виникнення. При 

цьому для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти 

доходи за період з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Склад сукупних витрат торговельного підприємства (розроблено авторами 

за матеріалами [1, 2]. 

Так, наприклад, при реалізації товарів (послуг) у Звіті про фінансові 

результати зазначають лише собівартість реалізованих у цьому періоді товарів і 

відповідні доходи від їх реалізації. Витрати на придбання запасів, виробництво та 

доведення до продажного стану товарів, а також виконання робіт, надання послуг, 

що не були реалізовані у звітному періоді, не відображають у формі № 2. 

З метою виявлення макроекономічних тенденцій у динаміці витрат 

досліджено їх стан, склад і структуру на торговельних підприємствах, а також 

підприємствах України загалом за 2005-2012 рр. На підставі проведеного аналізу 

встановлено, що витрати торгівлі є більш еластичними до змін макросередовища, 

ніж підприємств інших видів економічної діяльності. Така особливість 

підкреслюється коливаннями частки операційних витрат торгівлі в загальній 

величині витрат національної економіки. За результатами дослідження стану і 

динаміки витрат у роздрібній торгівлі встановлено наявність істотної залежності 

витрат торговельної галузі від загальних тенденцій розвитку економіки, а також 

особливостей формування складу витрат, що пов’язані з функціональним 
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призначенням різних сфер торгівлі. 

Для дослідження особливостей формування витрат підприємств роздрібної 

торгівлі використано інформацію за вибірковою сукупністю підприємств 

роздрібної торгівлі, до якої включено 10 продовольчих торговельних мереж 

національного та регіонального рівнів і 10 непродовольчих підприємств 

роздрібної торгівлі, з яких 6 – торговельні мережі й 4 – великі підприємства, що не 

входять до складу мережевих структур.  

Встановлено, що першочергову роль у формуванні сукупних витрат 

підприємств роздрібної торгівлі впродовж 2010-2013 рр. відіграє собівартість 

реалізованих товарів і послуг; друге місце належить витратам на збут, частка яких 

зростає. У ході дослідження виявлено вищу частку витрат на збут на 

підприємствах  роздрібної торгівлі непродовольчими товарами; зниження частки 

адміністративних витрат на підприємствах, які реалізують товари продовольчої 

групи; поступове зменшення частки інших операційних витрат у структурі 

сукупних витрат. Визначено, що фінансові витрати є одними з найменш значущих 

з точки зору формування сукупних витрат підприємств галузі. Крім того, 

відзначено тенденцію до поступового зниження рівня сукупних витрат, який на 

підприємствах роздрібної торгівлі непродовольчими  товарами є нижчим, ніж на 

підприємствах, які реалізують товари продовольчої групи.  

Дослідження структури операційних витрат підприємств роздрібної торгівлі 

за економічними елементами виявило, що найвищу частку в операційних витратах 

посідають інші операційні витрати, частка яких зростає; на другому місці витрати 

на оплату праці й відрахування на соціальні заходи, частка яких знижується; 

найменшою в операційних витратах підприємств галузі є частка амортизації, що 

поступово знижується.  

Дослідження показали необхідність обліку всіх статей витрат та їх групувань 

за елементами, а також можливості використання офіційних форм фінансової 

звітності для їх аналізу в підприємствах роздрібної торгівлі; особливості 

формування сукупних та операційних витрат, а також їх стан у різних за товарною 

спеціалізацією групах підприємств торгівлі в сучасних умовах. Відзначені 

особливості формування витрат підприємств торгівлі рекомендовано враховувати 

в процесі управління витратами. 
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МІСЦЕ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 
 

На відміну від командно-адміністративної економіки підприємницька 

діяльність суб’єктів ринку нині здійснюється в умовах зростаючої невизначеності 

ситуацій і мінливості зовнішнього середовища. Державне регулювання зводиться 

переважно до встановлення норм здійснення підприємницької діяльності і 

розробки системи оподаткування. Внаслідок цього виникає неясність і 

невпевненість підприємств в отриманні очікуваного кінцевого результату, яка 

часто призводить до кризового стану. 

Під кризою розуміють фазу розбалансованості діяльності підприємства, 

проявом якої є зниження кількісних та погіршення якісних показників 

функціонування, обмеження можливостей впливу керівництва на економічні 

процеси і відносини на підприємстві. Криза призводить до порушення стану 

рівноваги, яку підприємство не в змозі самостійно відновити, до діяльності у 

неприбутковій зоні, спричиняє загрозу неплатоспроможності та банкрутства. 

Виникає необхідність розпізнавання змісту, ознак та зовнішніх проявів кризових 

явищ з метою запобігання їх та раннього виявлення, що потребує проведення 

діагностики стану господарської діяльності підприємства.  

Розробка основних засад економічної діагностики здійснювалася такими 

вченими, як: І. Бланк, В. Василенко, А. Воронкова [1], О. Гетьман, Н. Євдокімова, 

Л. Лігоненко, В. Нусінов [3], О. Олексюк, Г. Швиданенко та ін. Зазначимо, що 

діагностика стану підприємства, за словником з антикризового управління, це – 

встановлення та вивчення ознак, що характеризують стан підприємства, для 

передбачення можливих відхилень та запобігання порушенню нормального 

режиму його роботи; це – комплекс заходів по визначенню перспектив 

підприємства відновити платоспроможність у встановлені законодавством терміни 

[4, с. 146].  

Узагальнюючи літературні джерела, вважаємо, що діагностику слід 

розглядати як комплекс аналітичних, дослідницьких, пошукових дій, спрямованих 

на визначення і попередження диспропорцій у виробничих, фінансових і 

управлінських процесах, у використанні ресурсів та потенціалу підприємства і, як 

наслідок, запобігання економічним кризам на підприємстві.  

Предметом діагностики є всі елементи внутрішнього середовища і 

зовнішнього оточення підприємства, окремі види потенціалу підприємства, 

господарські функції та процеси, економічні показники. При цьому діагностику 
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слід здійснювати за елементами виробничого процесу, структурними підрозділами 

підприємства та його функціями.  

Якість діагностування визначається використанням загальнотеоретичних 

(сходження від абстрактного до конкретного, індукція та дедукція, ідеалізація, 

формалізація, опис, інтерпретація, аналіз і синтез) та емпіричних (спостереження, 

порівняння, вимірювання, експеримент) методів. Глибину економічного 

діагностування дозволяє забезпечити використання спеціальних діагностичних 

методів: SWOT-аналізу, бенчмаркінгу, аналізу ланцюгів створення вартості, 

функціонально-вартісного аналізу, аналізу полів бізнесу, методу Дельфі, методу 

круглого столу, методу колективної генерації ідей, методу пропозиції експертних 

послуг, методу клінічного підходу, АВС-аналізу, нуль-базис-бюджетування та ін. 

Для оцінки результатів, отриманих під час діагностичних досліджень, 

використовують такі методи обробки інформації як: рейтингування, метод 

бальних оцінок, метод аналогових оцінок та ін. 

Результативність та обґрунтованість висновків діагностичного дослідження 

залежить в значній мірі від його організації. Необхідно відзначити, що розробка 

дієвого механізму економічної діагностики, у тому числі ризику, який є 

невід'ємним атрибутом діяльності підприємств у сучасних умовах, дозволить 

вчасно (до появи кризових ситуацій) прийняти превентивні заходи, обмежити 

ризик до допустимого рівня, одержати пряму економію поточних компенсаційних 

ресурсів тощо [2, с. 54]. Зважаючи на те, що діагностування – це складний 

дослідницький процес, можна запропонувати наступний порядок проведення 

діагностики стану господарської діяльності підприємства: 

1) визначення мети та предмету діагностики; 

2) вибір якісних та кількісних показників для діагностування, критеріїв їх 

оцінки; 

3) формування інформаційної бази діагностичного дослідження; 

4) проведення аналітичних, техніко-економічних та математичних 

розрахунків; 

5) виявлення стану досліджуваного процесу (об’єкта) та симптомів кризових 

явищ, визначення загальних тенденцій фінансово-економічного розвитку об’єкта; 

6) узагальнення результатів діагностування, підготовка антикризової 

програми; 

7) розробка прогнозу розвитку об’єкта і послідовності управлінських рішень 

для його реалізації. 

Проведення діагностики повинно базуватися на загальноприйнятих 

принципах, найважливішими з яких вважаємо:  

- своєчасність – діагностику слід проводити до створення кризової ситуації, 

появи перших ознак банкрутства;  

- комплексність – окремі явища і процеси доцільно досліджувати в комплексі 

з усіма іншими взаємопов’язаними явищами, чинниками, цілями;  
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- науковість – діагностика має за підгрунтя науково-обгрунтовані принципи, 

поняття, категорії, закономірності, застосування методології та методів 

дослідження;  

- автентичність – процес діагностування базується на первинній, достовірній 

інформації;  

- точність – відповідність реальним фактам, цілям і вимогам, які ставляться до 

процесу діагностування;  

- об’єктивність – діагностика повинна здійснюватися за наперед розробленою 

програмою дослідження, за чітко визначеними базовими параметрами з 

мінімальним впливом фактору суб’єктивізму. 

Комплекс аналітичних завдань, які розв’язує економічна діагностика, 

зводиться до оцінки стану підприємства в умовах обмеженої інформації; оцінки 

режиму функціонування підприємства, його ефективності та стабільності роботи; 

пошуку можливих варіантів економічної діагностики, виходячи з існуючої та 

перспективної структури зв’язків між показниками, які характеризують діяльність 

підприємства; оцінки можливих наслідків управлінських рішень, які пов’язані з 

динамікою та структурою виробництва, політикою цін, конкуренцією тощо, з 

точки зору ефективності виробництва, фінансового стану та платоспроможності 

підприємства. 

Економічна діагностика стану господарської діяльності підприємства не 

тільки дозволяє запобігати кризовим явищам, але і допомагає виявити його сильні 

сторони, слабкі місця, невикористані можливості і загрози для подальшого 

розвитку. 
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ДИНАМІКА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасна концепція розвитку підприємства означає постійне удосконалення 

всіх внутрішніх процесів (технології, виробництва, управління, організації, 

фінансування, інших) та взаємодії із зовнішнім середовищем. Комплексне 

дослідження основних теорій розвитку організацій свідчать про наступне: 

а) процес розвитку теорії є поступальним та свідчить про зміну ключових 

чинників економічної динаміки на мікрорівні, про перехід від матеріальних до 

нематеріальних, що стало можливим після принципового вирішення питань 

виведення на належний рівень матеріально-технічного забезпечення зарубіжних 

підприємств;  

б) внутрішні процеси функціонування підприємств є максимально 

оптимізованими, що і дає можливість сучасному підприємству вирішувати більш 

системні питання, зокрема, загально корпоративної відповідальності перед 

суспільством, навколишнім середовищем. 

Вітчизняні підприємства продовжують вирішувати проблеми, перш за все, 

матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності, а, отже, знаходяться на 

дещо іншому етапі розвитку. Саме тому, стан виробничого потенціалу, динаміку 

відтворювальних процесів та здатність підприємства фінансувати їх самостійно 

можна розглядати в якості основних критеріїв розвитку сучасного вітчизняного 

підприємства. 

Метою дослідження стало вивчення системи показників, які відображають 

стан та відтворення основних засобів на окремих вітчизняних підприємствах для 

ідентифікації етапу розвитку. 

Для унаочнення існуючих проблем у розвитку виробничого потенціалу 

українських підприємств використаємо показники ПАТ “АвтоКрАЗ”, яке є єдиним 

підприємством, що здійснює виробництво великотоннажних автомобілів (табл. 1). 

Представлені показники дають можливість виокремити наступні основні 

тенденції: 

- рівень зносу основних засобів досягнув загрозливого для безпеки рівня, а це 

означає, що підприємство протягом тривалого періоду часу не забезпечувало 

належних темпів відтворювальних процесів; 

- величина основних засобів поступово зменшується, і, якщо на початку 90-х 

років це пояснювалось приведенням виробничих потужностей у відповідність до 

вимог ринку, то в даний час – недостатніми темпами оновлення; 
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- рівень забезпеченості виробничої діяльності підприємства основними 

засобами, про що свідчить їх частка у величині активів, не відповідає вимогам 

галузі, яка традиційно характеризується високою фондомісткістю; 

- вибуття основних засобів відбувається більш високими темпами порівняно з 

їх оновленням, що підтверджують значення відповідних коефіцієнтів. 

Таблиця 1 

Показники відтворювальних процесів ПАТ “АвтоКрАЗ” за 2008 -2013 роки 
№ 

з/п 

Показники 2008 р. 2009 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 Величина ОЗ (залишкова 

вартість), тис.грн. 

458028 446039 366237 330709 309976 

2 Темп зростання величини ОЗ, % -4,3 -2,7 -10,0 -9,8 -6,3 

3 Частка у складі активів 

підприємства, % 

9,7 7,9 6,4 6,8 6,5 

4 Рівень зносу ОЗ, % 90,8 91,1 92,6 93,3 93,7 

5 Вартість ОЗ, що надійшли 20977 37900 4470 4903 7546 

6 Вартість ОЗ, що вибули 89972 30040 4661 16343 719 

7 Коефіцієнт оновлення ОЗ 0,045 0,084 0,012 0,014 0,024 

8 Коефіцієнт вибуття ОЗ 0,181 0,065 0,011 0,044 0,002 

9 Коефіцієнт інтенсивності заміни 

основних засобів 

0,233 1,261 0,959 0,300 10,495 

 Джерело: [1] 

Основними причинами такого стану речей для досліджуваного підприємства 

стали: втрата традиційних ринків, відсутність власних джерел фінансування 

розвитку виробничих потужностей. Так, станом на 31 грудня 2013 р. основнi 

засоби первiсною вартiстю 4 667 210 тис. грн. передані в заставу для забезпечення 

банкiвських кредитів під оборотні кошти. Одна із серйозних причин – це той факт, 

що на підприємстві не запрацював інститут ефективного власника, навіть в умовах 

концентрації власником контрольного пакету акцій підприємства. А це означає, 

що проблеми розвитку виробничого потенціалу на підприємстві не вирішуються. 

Для вирішення поточних проблем розвитку українських підприємств, які 

стосуються, перш за все, виробничого потенціалу та процесів відтворення, 

необхідно, на нашу думку, забезпечити комплексні заходи. На макрорівні – 

розробку загальнодержаної програми модернізації галузей промисловості та 

підприємств, які мають стратегічне значення для української економіки; 

впровадження системи фінансових та податкових стимулів для збільшення 

власних джерел фінансування процесів оновлення основних засобів. На мікрорівні 

– розробку стратегії розвитку, яка б передбачала пріоритетне фінансування 

інвестиційних процесів, залучення передового досвіду освоєння нових ринків 

збуту та розробки нових видів продукції; пошук  підприємства – стратегічного 

партнера, яке б забезпечило доступ до значних фінансових ресурсів та сучасних 

технологічних знань. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 
 

Запаси – одна з найбільших складових активів підприємства, яка становить 

основу виробничого процесу, і впродовж виробничого циклу переносить свою 

вартість на новостворену продукцію. В умовах зростання міжнародної ділової 

активності актуальним питанням є розробка такої методики їх бухгалтерського 

обліку, що відповідає міжнародним стандартам та наближує національну систему 

обліку до світової практики. 

Облік товарних запасів знаходиться в центрі уваги багатьох вчених і 

дослідників, зокрема, таких, як: Ф. Ф. Бутинець, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, В. С. 

Лень, В. В. Гливенко, Н. В. Чебанова, Р. М. Воронко та ін., однак низка питань, 

пов'язаних із адаптацією вітчизняної системи обліку до міжнародних стандартів, 

залишається невирішеною. 

Основні методологічні засади обліку та відображення у звітності запасів 

визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, у якому 

наведено порядок визнання, оцінки запасів та відображення у звітності 

підприємства. Світовим аналогом даного П(С)БО є Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 2 “Запаси” (International Accounting Standard 2 

“Inventories” – IAS 2) [2], в якому наведено більше інформації щодо складових 

вартості запасів і термінів, пов’язаних із використанням запасів.   

Національні стандарти ґрунтуються на міжнародних, не дивлячись на 

наявність певних відмінностей між ними. Такий висновок можна зробити, 

проаналізувавши Національний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності” [3], ідея розробки та застосування якого полягає у 

наближенні складання звітності до світової практики, в тому числі і в питанні 

обліку запасів. Відповідно до нової форми Балансу, запаси пропонують подавати 

узагальненим рядком, згруповуючи інформацію за всіма видами запасів. 

Позитивним є той факт, що пропонується відображати необхідну  підприємству 

інформацію за кожним видом запасів у додаткових статтях. Така система 

реформування обліку в Україні дає змогу уникнути економічних бар’єрів, а також 

дати змогу користувачам легше сприймати економічні показники у звітності 

підприємства. 

Щодо визначення запасів у П(С)БО 9 “Запаси” та МСБО 2 “Запаси”, то вони є 

майже ідентичними та характеризують запаси як активи, які утримуються для 

продажу у звичайному ході бізнесу, перебувають у процесі виробництва для 
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такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання у виробничому процесі або при наданні послуг [2]. 

Окрім цього, у зазначених стандартах спостерігаються певні відмінності 

щодо умов визнання запасів. Відповідно до вітчизняного стандарту критерієм є  

ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди від 

використання даного виду активу та їх вартість можна достовірно визначити. 

Водночас, в МСБО 2 “Запаси” присутній той факт, що коли підприємство придбає 

запаси, момент визнання їх як активів не завжди може збігатися з моментом 

фактичної передачі права власності на такі запаси. Тому важливою складовою 

обліку запасів є їх правильна та достовірна оцінка на момент придбання. 

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”, запаси відображають у бухгалтерському 

обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною або чистою 

реалізаційною вартістю. Такий же принцип відображення запасів наведений і в 

Положенні бухгалтерського обліку 5/01 “Облік матеріально-виробничих запасів” 

Російської Федерації. Згідно з МСБО 2 “Запаси” собівартість запасів включає всі 

витрати, які понесені на їх придбання, витрати на переробку та інші витрати, 

понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан.  

Основною відмінністю між вітчизняним та міжнародним стандартами є те, 

що в національному положенні відсутня така складова формування вартості 

запасів як торговельні знижки, які згідно з МСБО 2 “Запаси”, вираховуються з 

витрат на придбання запасів.  

В Україні, як і в Російській Федерації, запаси оцінюють в залежності від 

способу їх надходження на підприємство: надходження за плату від 

постачальника, виготовлення власними силами підприємства, внесок до 

статутного капіталу підприємства, безоплатне одержання та в результаті обміну на 

подібні й неподібні активи. Щодо оцінки запасів у республіці Молдова, то на 

відміну від України та Росії, бухгалтерський стандарт 2 “Товарно-матеріальні 

запаси” базується на основі МСБО 2 “Запаси” і використовує його методику 

оцінки запасів.  

З огляду на стан економіки України за останні два роки, питання 

застосування торговельних знижок, яке пропонує враховувати у складі 

собівартості запасів МСБО 2 “Запаси”, на нашу думку, не є актуальним і не зможе 

бути застосованим у практичній діяльності вітчизняних торговельних підприємств 

у силу значного коливання цін. На даній стадії розвитку і вдосконалення обліку 

запасів, в умовах нестабільності ринку та значного коливання цін, оцінка запасів 

за первісною вартістю не може бути об’єктивною й достовірною. Тому, доцільним 

є слідування зарубіжній практиці обліку запасів, згідно з якою запаси оцінюють за 

найменшою з двох оцінок: ринковою ціною або собівартістю. Така методика 

бухгалтерського обліку запасів в частині їх первісного визнання наведена, 

зокрема, і в національному стандарті бухгалтерського обліку 2 “Запаси” 

Республіки Молдова.  
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У практиці вітчизняних підприємств виникають ситуації, коли при 

оприбуткуванні запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, 

тому такі запаси потрібно оцінювати за справедливою вартістю, виходячи з якої  

при інших умовах можна придбати аналогічний вид запасів. 

Порівнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки запасів можна зробити 

висновок про те, що на відміну від України та Росії, зарубіжні країни не 

включають до собівартості запасів витрати, які не будуть відшкодовані 

покупцями, а відносять їх до витрат, пов’язаних зі збутом, які включаються до 

продажної вартості. Тому ще одним важливим питання є оцінка вартості реалізації 

запасів. 

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” в Україні можуть використовуватися такі 

методи оцінки запасів при їх вибутті: ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО), нормативних затрат та ціни продажу. Ці методи 

оцінки є подібними до тих, що пропонуються МСБО 2 “Запаси”, зокрема, це метод 

конкретної ідентифікації, середньозваженої собівартості, метод ФІФО, 

стандартних витрат та роздрібних цін.  

Хоча стандарти країн СНД та України базуються на міжнародних, існують 

певні відмінності в частині кількості застосовуваних методів. Зокрема, це 

стосується облікового відображення запасів у США та інших країнах, оскільки 

крім перелічених вище методів тут використовується метод ЛІФО, який, до 

прикладу, заборонений в Україні. Скасування використання даного методу 

зумовлене тим, що метод ЛІФО створює можливості для маніпулювання 

фінансовими результатами, адже в умовах зростання цін великі закупівлі в кінці 

облікового періоду спричиняють збільшення собівартості запасів та зменшення 

бажаного рівня доходу [1, с. 253]. Проте, розуміння даного методу важливе для 

правильного сприйняття інформації з обліку запасів у тих країнах, де цей метод 

використовується.  

Таким чином, можна дійти до висновку, що наближення національних 

стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних є важливою проблемою 

сьогодення, однак, досягнення такої гармонізації дасть змогу отримувати 

достовірну та якісну інформацію про запаси, з кращим її розумінням 

користувачами. 
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ВИМОГИ ДО СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БУДІВЕЛЬНІЙ 

КОМПАНІЇ 

 

Сучасні умови господарювання характеризуються високим ступенем ризику 

здійснення діяльності будівельних підприємств. З метою своєчасного 

інформування керівництва для прийняття рішень щодо усунення та зменшення 

ризиків до прийнятної величини, що виникають в різних сферах його діяльності та 

управління ними, а також з метою оцінки обґрунтованості та ефективності 

прийнятих управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій, 

на будівельному підприємстві має бути побудована система постійного 

спостереження і перевірки діяльності, тобто дієва служба внутрішнього аудиту. 

Таким чином, внутрішній аудит, виступає формою зворотного зв’язку, за 

допомогою якого керівництво отримує необхідну інформацію про дійсний стан 

справ на підприємстві. 

Внутрішній контроль – самостійна функція управління, яка виступає засобом 

налагодження зворотних зв'язків, завдяки чому управлінський персонал 

підприємства чітко простежує хід виконання прийнятих ним рішень. Це дає змогу 

своєчасно реагувати на відхилення в роботі підконтрольних центрів 

відповідальності від заданої мети й відповідно коригувати їх діяльність [4]. 

Необхідність створення служби внутрішнього аудиту в будівельних 

підприємствах є надзвичайно актуальним питанням, яке викликане посиленням 

конкурентної боротьби між ними, потребою у впровадженні нових методів 

управління ризиками, активами і пасивами підприємств, прагненням підвищити 

ефективність прийняття рішень управлінським персоналом та багатьма іншими 

факторами [1]. 

Умовою успішного функціонування системи внутрішнього аудиту у 

будівельних компаніях є дотримання принципів внутрішнього аудиту та вимог до 

організації служби внутрішнього аудиту. Принципи внутрішнього аудиту 

визначені Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту 

[5]. До них відносять: чесність, об'єктивність, конфіденційність та професійну 

компетентність. Щодо вимог до організації служби внутрішнього аудиту, то у 

Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту немає чітких 

вимог до функціонування служби внутрішнього аудиту. Тому, на основі практики 

діяльності будівельних підприємств та досліджень вітчизняних вчених-

економістів [2, 3, 6, 7 та ін.] нами визначено основні вимоги до організації служби 

внутрішнього аудиту будівельних компаній, а саме: зацікавленість вищого 

менеджменту; недопущення одноосібного первинного контролю; прийнятність 

методик внутрішнього контролю; пріоритетність; виключення непотрібних 

процедур контролю; регламентація; обмеження інтересів; функціональне 
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заміщення; розмежування відповідальності; безперервність розвитку та 

вдосконалення. 

Вимога зацікавленості вищого менеджменту. Функціонування служби 

внутрішнього аудиту будівельного підприємства не може бути достатньо 

ефективною без зацікавленості вищого керівництва компанії у діяльності служби 

внутрішнього аудиту та безпосередньої участі у координуванні його роботи.  

Вимога недопущення одноосібного первинного контролю. Зосередження 

первинного контролю в одних руках може призвести до недостовірного обліку в 

інтересах цієї особи. 

Вимога прийнятності методики внутрішнього контролю. Контрольні цілі і 

завдання, які ставляться перед центрами відповідальності будівельних компаній 

повинні бути раціональними, а програма внутрішнього аудиту та використовувані 

методики – доцільними. 

Вимога пріоритетності. Повний контроль над несуттєвими операціями не 

має сенсу і тільки відволікає від більш важливих завдань. Але якщо вище 

керівництво вважає, що деякі напрями діяльності будівельної компанії мають 

стратегічне значення, то в кожному з таких напрямів обов'язково повинен бути 

налагоджений контроль. 

Вимога виключення непотрібних процедур контролю. Контроль необхідно 

організовувати раціонально, тому що це пов'язано з додатковими витратами праці 

та коштів. 

Вимога регламентації. Ефективність функціонування служби внутрішнього 

аудиту напряму залежить від підпорядкованості регламенту контрольної 

діяльності в будівельній компанії. Якщо діяльність служби внутрішнього аудиту 

підпорядкована чіткому регламенту, то можна очікувати від неї успіху. Звичайно, 

все передбачити неможливо, тому доводиться приймати рішення в умовах 

невизначеності, проте, де це можливо, необхідно формально встановити правила, 

що регулюють порядок цієї діяльності. 

Вимога обмеження інтересів. У будівельній компанії необхідно створити такі 

умови, при яких відхилення, що можуть мати місце в процесі господарської 

діяльності ставлять працівника чи підрозділ підприємства в невигідне становище і 

спонукають їх до регулювання “вузьких місць”. Необхідність створення таких 

спеціальних умов обумовлюється можливістю появи відхилень, в яких деякі 

працівники чи підрозділ можуть мати певні зацікавлення. 

Вимога функціонального заміщення. Тимчасове вибуття окремих суб'єктів 

внутрішнього аудиту не повинно переривати аудиторські процедури. Для цього 

кожен внутрішній аудитор повинен уміти виконувати роботу вищестоящого, 

нижчестоящого чи іншого працівника свого рівня, з метою уникнення втрати 

зв'язку з об'єктом контролю за час їх вибуття. Дану вимогу необхідно поширювати 

і на центри відповідальності. 

Вимога розмежування відповідальності. Кожна окрема контрольна функція 

повинна бути закріплена тільки за одним центром відповідальності. Щоб 
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уникнути безвідповідальності недопустимо закріплення окремої функції за двома 

чи кількома центрами відповідальності. Проте закріплення декількох контрольних 

функцій за одним центром відповідальності цілком можливо. Наприклад, окремою 

контрольною функцією головного бухгалтера є контроль господарських операцій 

на предмет їх відповідності чинному законодавству. Головний бухгалтер також 

повинен нести відповідальність за неінформування керівництва будівельної 

компанії про порушення. Контрольна функція внутрішнього аудитора в цьому 

випадку буде полягати у перевірці на предмет якості виконання бухгалтером своєї 

контрольної функції. Аудитор також оцінює законність відображених 

господарських операцій, але відповідальність він повинен нести за невиявлення 

неправомірних операцій, що відображені бухгалтером в обліку. 

Вимога безперервності розвитку та вдосконалення. З часом 

найпрогресивніші методи управління застарівають. Служба внутрішнього аудиту 

в будівельній компанії повинна бути побудована таким чином, щоб можна було 

гнучко її налаштовувати на вирішення нових завдань, що виникають в результаті 

зміни внутрішніх і зовнішніх умов функціонування та забезпечити можливість її 

розширення і модернізації. 

На нашу думку, визначені вимоги до служби внутрішнього аудиту створюють 

усі передумови для ефективного контролю функціонування будівельного 

підприємства з метою забезпечення дотримання стратегічних цілей керівництва, 

збереження майна та його ефективного використання, формування своєчасної і 

достовірної інформації про об’єкти будівництва, дотримання вимог державних 

будівельних норм та іншого законодавства у будівельній галузі. Проте визначений 

перелік вимог може бути розширений та доповнений в залежності від 

організаційної структури, складності будівельних проектів, диференціації 

діяльності чи інших вимог вищого керівництва будівельної компанії. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 
 

В умовах сучасної української економіки вихід вітчизняних суб’єктів 

господарювання на зовнішні ринки зумовлює обставини, за яких виникає 

необхідність представляти фінансову звітність у різних валютах з метою 

задоволення потреб іноземних користувачів у повній та достовірній інформації. 

Згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 

зокрема П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, перерахунок статей фінансової 

звітності господарських одиниць за межами України у гривні може здійснюватися 

для включення таких показників до консолідованої фінансової звітності. Проте 

можливості перерахунку показників фінансової звітності з валюти представлення, 

тобто гривні в інші валюти не передбачено.  

Відповідно до МСФЗ (ІА5) 21 “Вплив змін валютних курсів”, на противагу 

українському стандарту, дозволено представляти фінансову звітність у будь-якій 

валюті (або валютах), обраних суб’єктом господарювання враховуючи вимоги 

користувачів. Окрім того, в МСФЗ (ІА5) 21, на відміну від українського П(С)БО, 

валюту класифікують на: функціональну, іноземну валюту та валюту 

представлення. Це говорить про те, що підприємство, перебуваючи на території 

України, може вести бухгалтерський облік в обраній валюті іншій, ніж гривня, 

залежно від основних факторів, які впливають на його діяльність.  

Основною метою виділення трьох видів валют для обліку господарських 

операцій є об’єктивна потреба у достовірному відображенні впливу валютного 

середовища на фінансовий стан суб’єктів господарювання. Приміром, коли 

підприємство функціонує на території України, але переважну більшість 

господарських операцій здійснює в євро (понесення витрат на виробництво, 

отримання доходів від реалізації продукції, товарів, послуг), то за нормами МСФЗ 

21 доцільним є відображення результатів здійснених господарських операцій в 

євро (функціональній валюті). Тобто, функціональною може бути валюта іншої 

країни функціонування такого підприємства. Крім цього, подібна практика 

сприятиме мінімізації впливу коливань курсів валют на показники фінансової 

звітності. Проте, у випадку, якщо від підприємства вимагається подання 

фінансової звітності (індивідуальної або консолідованої) зарубіжним 

користувачам у валюті, що відрізняється від функціональної, то управлінський 

персонал може прийняти рішення про перерахунок усього пакету фінансової 

звітності в іноземну валюту для забезпечення її зрозумілості такими 

зацікавленими сторонами. При цьому важливим фактором виступають позиції 

функціональної валюти на ринку: чи є вона твердою, чи відноситься до групи 

“м’яких валют”, чи є вона вільноконвертованою або неконвертованою. В практиці 
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часто пропонується не здійснювати перерахунку, якщо будь-яка з валют: 

функціональна чи представлення є гіперінфляційною, тобто вона перебуває в 

обігу країни, де протягом останніх трьох років індекс інфляції перевищував 100%. 

Одночасно МСФЗ передбачено окремий порядок перерахунку із використанням 

валют гіперінфляційних економік. 

Нині питання перерахунку фінансової звітності в іноземні валюти особливо 

гостро постає для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (які розширили чи  

планують розширити свою діяльність на зарубіжному ринку з високо розвиненим 

фондовим ринком). Основною причиною, з якої вони застосовують процедуру 

перерахунку - перебування на лістингу міжнародних фондових бірж (Лондонської 

фондової біржі, Варшавської фондової біржі), в правилах яких передбачається 

вимога до компаній подавати фінансову звітність за МСФЗ (або іншими 

стандартами, наприклад, US GAAP) у вільноконвертованій валюті або такій, в якій 

представлена інформація буде придатною для розуміння та аналізу. В українській 

бухгалтерській практиці наявні приклади застосування перерахунку фінансової 

звітності в іноземну валюту деякими компаніями. Наприклад, Kernel Holding, 

Astarta Holding. Дані компанії застосовують МСФЗ та переважно формують собою 

групи компаній, які подають консолідовану фінансову звітність до вище згаданих 

міжнародних фондових бірж. 

Проблемними питаннями стосовно представлення фінансової звітності в 

іноземній валюті є наступні: 

1) вибір валюти представлення, якщо вона відрізняється від валюти ведення 

бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. Якщо суб’єкту господарювання 

необхідно перераховувати фінансову звітність з функціональної у валюту 

представлення, то постає питання, яку валюту обрати за умови відсутності її 

встановлення користувачем. За таких умов можна використовувати 

вільноконвертовані та стабільні валюти, оскільки вони забезпечать краще 

розуміння зарубіжними користувачами поточного фінансового стану компанії та 

уможливлять прогнозування можливих майбутніх показників фінансових 

результатів господарської діяльності; 

2) вибір методу перерахунку показників фінансової звітності ((а) монетарно 

- немонетарний, (б) поточно-довгостроковий, (в) поточного валютного курсу, (г) 

часовий), який би забезпечив достовірне відображення інформації з урахуванням 

змін курсів іноземних валют. Застосування існуючих методів перерахунку формує 

кардинально різні або ж майже схожі результати перерахунку. Вважається, що 

застосування монетарно - немонетарного та поточно-довгострокового методів 

базується на суб’єктивній класифікації статей балансу, яка не має достатньої 

обґрунтованості. Застосування методу поточного валютного курсу може надавати 

неспівставні показники, якщо протягом з періоду в періоду відбуваються постійні 

значні коливання валютних курсів або їх різка стабілізація, або зміна. 

Вибір методу перерахунку найбільшою мірою залежить від мети подання 

фінансової звітності (для консолідації фінансової звітності материнської компанії 
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та її підрозділів, які функціонують в різних країнах та ведуть облік у відмінних 

валютах або представлення індивідуальної фінансової звітності суб’єктом 

господарювання, якщо перед ним поставлено таку вимогу зарубіжними 

користувачами (фондовими біржами або банківськими установами)). Це означає, 

що необхідним є наявність вибору методів, при цьому, на нашу думку, найбільш 

доцільними для використання є методи (в) та (г); 

3) відсутність методики перерахунку показників фінансової звітності з однієї 

валюти в іншу ускладнює облікові роботи на підприємстві, оскільки бухгалтеру 

доводиться самостійно здійснювати перерахунок. Проте, у такому випадку існує 

загроза формування неправдивої інформації, яка є нерелевантною до 

використання користувачами фінансової звітності, особливо в українських реаліях 

бухгалтерської практики. Тому, на законодавчому рівні в межах впровадження 

МСФЗ на території України, бажаною є розробка методичних рекомендацій щодо 

перерахунку фінансової звітності у валюту представлення. 

Отже, встановлено, що в процесі інтернаціоналізації економічних процесів 

виникає нова проблема, яка полягає в необхідності перерахунку усього пакету 

фінансової звітності з однієї валюти в іншу з метою забезпечення інформаційних 

потреб зарубіжних користувачів. Надані пропозиції спрямовані на удосконалення 

представлення фінансової звітності, яка б надавала повну та достовірну 

інформацію про фінансовий стан вітчизняних суб’єктів господарювання. 
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СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ 
 

Інтенсивний розвиток сучасної облікової науки, заснований на активізації 

процесу нагромадження нових знань та інформації про економічні системи, 

виникненні нових соціально-економічних явищ, відносин і вимог щодо організації 

суспільного життя і виробництва в умовах посилення глобалізаційних процесів, 

потребує відповідного перегляду розроблених наукових класифікацій систем 

обліку з метою адекватного відображення стану та окреслення пріоритетних 

напрямів реформування господарського обліку. 

Перші спроби класифікації систем обліку були зроблені на початку ХХ ст. на 

основі порівняльного аналізу досвіду різних країн з метою визначення 

стандартних зразків ведення облікової практики. У другій половині ХХ ст. 

закордонними вченими був розроблений цілий ряд класифікацій облікових систем 

на базі різноманітних критеріїв. Серед найбільш відомих класифікацій слід 

відзначити роботи: Г. Хэтфтда [5], Г. Мюллера [6], К. Ноубса, С. Грея [3]. 

Українськими дослідниками цим питанням приділяється незначна увага, проте 

внесок в удосконалення класифікаційних ознак і групувань облікових систем 

зробили такі науковці, як: Ф. Бутинець [1], С. Голов [2], М. Шигун [4] та ін. 

Процеси гармонізації національних стандартів обліку, цілеспрямований 

процес конвергенції національних та міжнародних стандартів у відповідь на 

виклики глобалізації загострюють проблему систематизації чинників формування 

відмінностей між національними системами обліку як основи для пошуку шляхів 

їх подальшого нівелювання. Класифікація облікових систем країн світу 

здійснюється переважно за суб’єктивно-географічною ознакою з урахуванням 

низки додаткових чинників (домінуючої правової системи, визначення меж 

впливу країн, культурних традицій та ін.). Із початком процесів гармонізації та 

конвергенції національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності вплив 

багатьох з традиційних факторів вже не є визначальним. 

У результаті порівняльного аналізу існуючих в світі облікових систем нами 

здіснено поділ їх на чотири класи за ознакою цільової орієнтації: 1) фіскально-

орієнтовані, для яких характерними є орієнтація облікової системи на 

забезпечення збільшення доходу у контексті задоволення інформаційних потреб 

держави щодо відображення в облікових даних обсягів фінансових ресурсів, які 

підлягають перерозподілу через застосування фіскального і бюджетного 

механізмів. В обліку та звітності відображається інформація, необхідна для 

контролю за дотриманням по податкової дисципліни; 2) операційного управління, 

які спрямовані на збільшення прибутку на основі відображення доходів та витрат 

підприємства і задовольняють інформаційні потреби реальних та потенційних 

інвесторів в частині відображення фактичної ефективності господарювання як з 
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точки зору поточної окупності інвестицій, так і з точки зору отримання 

інвестиційного доходу в процесі розподілу прибутку; 3) стратегічно орієнтовані, 

які підпорядковуються загальній меті ефективного менеджменту – збільшенню 

ринкової цінності підприємства, що передбачає створення систем управління, 

здатних підтримувати необхідний рівень ефективності господарювання як в 

поточному, так і перспективному періодах з урахуванням інформаційних потреб 

всіх груп стойкхолдерів; 4) перехідні, функціонування яких переважно засновано 

на забезпеченні інформаційних потреб управління витратами з метою їх 

оптимізації (скорочення), а також забезпечується формуванням податкової і 

фінансової звітності, що надає загальне уявлення про стан і результати діяльності 

підприємств, містить відомості, необхідні для прийняття рішень різними 

категоріями користувачів інформації, зберігаючи ознаки декількох класів систем 

бухгалтерського обліку, що не дозволяє їх чітко ідентифікувати. 

У межах виділених класів передбачається розподіл систем обліку за типами 

залежно від прояву таких класифікаційних ознак-ідентифікаторів, як: а)  

методологія визначення цільвого результату – виробнича або прибуткова; б) тип 

нормативного регламентування – імперативний (жорстке регламентування, яке не 

передбачає можливості креативного формування облікової політики з 

урахуванням національних облікових традицій, потреб, інтересів і специфіки 

діяльності суб’єктів господарювання, методи обліку уніфіковані), дискреційний 

(м’яке регламентування, яке надає свободу в частині формування облікової 

системи з урахуванням облікових традицій, індивідуальних потреб), адвентивно-

дискреційний (адаптація до особливостей національної системи стандартів обліку 

інших систем з урахуванням наявних облікових традицій); в) функціональна 

структура – дворівнева (управлінський і фінансовий (із податковою або 

фінансово-господарською спрямованістю звітності залежно від класу системи), 

трьохрівнева (стратегічно орієнтований господарський облік як інтеграційне 

поєднання оперативного, бухгалтерського і статистичного обліків), 

трансформаційна (утворюється при реформуванні облікової системи внаслідок 

часткового впровадження елементів системи іншого типу). 

Наявні варіанти поєднання цих ознак вказують на існування 

континентального, британо-американського, комплементарного і змішаного типів 

систем обліку. При цьому комплементарний тип виділяється нами в якості 

цільової моделі розвитку систем обліку внаслідок заміни традиційної парадигми 

на стратегічну з відповідним формуванням трьохрівневої структури систем обліку, 

що складається з мікро- (на рівні окремих суб’єктів господарювання), макро- (на 

національному рівні) та мегапідсистем (на міжнаціональному та міжнародному 

рівнях) системи обліку. При цьому ефективне функціонування системи 

комплементарного типу передбачає взаємовідповідність і взаємодію зазначених 

вище підсистем на основі використання міжнародних професійних стандартів. 

Кожен із типів систем обліку реалізується за допомогою використання певних 

моделей обліку, базовий перелік яких та характеристика є традиційним для 
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сучасної теорії обліку і містить так звані “класичні” моделі. Для континентального 

типу, який належить до фіскально-орієнтованого класу, це – французька, 

інфляційна (південно-американська, латино-американська) та релігійна 

(ісламська) моделі. Для системи обліку класу операційного управління 

континентальний тип знаходить втілення у німецькій моделі, стратегічно 

орієнтованого – у інтернаціональній. Різниця у цільовому спрямуванні систем 

обліку британо-американського типу призвела до виникнення британської і 

гібридної (у класі облікових систем оперативного управління) моделей та 

американської, що належить до класу стратегічно орієнтованих. Змішаному типу 

облікових систем перехідного класу відповідає східно-європейська модель, а 

стратегічно орієнтовані системи обліку комплементарного типу реалізуються за 

допомогою глобальної. Східно-європейська модель має різні національні варіанти 

її реалізації, залежно від того, риси якої з “класичних” моделей закладені в основу 

концепції реформування обліку тією чи іншою державою в процесі ринкових 

трансформацій власної економічної системи. 

Формування стратегічно орієнтованої вітчизняної системи обліку можливе за 

умови її подальшого реформування на засадах впровадження та адаптації до 

національних особливостей інтернаціональної моделі континентального типу, яка 

передбачає розвиток традиційного управлінського обліку у двох напрямах – 

оперативному і стратегічному. Крім того, саме інтернаціональну модель можна 

розглядати як вихідну умову наступного переходу до глобальної моделі, яка 

належить до якісно вищого типу стратегічно орієнтованих систем – 

комплементарного. Ми розуміємо компліментарність як узагальнюючу 

характеристику взаємодії підсистем стратегічно орієнтованої системи обліку та їх 

елементів, засновану на їх взаємній відповідності, що забезпечує утворення 

інтеграційних зв’язків між взаємодоповнюючими (комплементарними) 

функціональними підсистемами або їх складовими частинами внаслідок спільної 

спрямованості на забезпечення досягнення максимальної ефективності системи 

управління як в цілому, так і на окремих її рівнях незалежно від просторових та 

часових вимог і обмежень щодо прийняття управлінських рішень. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ  В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Як найважливіша складова економічних наук, економічний аналіз, у 

вирішальній мірі визначає достовірність та надійність висновків, які робляться у 

відношенні стану, перспектив розвитку та ефективності діяльності суб'єктів 

господарювання. Сучасний стан економічного аналізу характеризує його як досить 

розроблену в теоретичному плані науку. Методики аналізу створені в попередні 

періоди адаптуються до нових умов господарювання. Проте, аналітична наука, на 

нашу думку, перебуває в стані розвитку, що визначається об'єктивними 

причинами, пов'язаними зі змінами в економіці (розширенням самостійності 

господарюючих суб'єктів у здійсненні своєї діяльності, зміщенням пріоритетів у 

бік інтересів власників компаній тощо). Тому вимагають уточнення, доповнення 

та адаптації до нових умов господарювання розроблені в попередні періоди 

методики аналізу використання економічного потенціалу організацій, 

виробництва продукції, її собівартості, фінансового стану. Усе це набуває 

особливої актуальності в умовах  дефіциту джерел фінансування, які характерні 

для сучасного етапу розвитку економіки країни. Як відомо, становлення аналізу 

господарської діяльності як науки відбулося в 30-ті роки XX століття. Він став 

широко застосовуватися на практиці для комплексного системного вивчення 

економіки підприємств і пошуку резервів збільшення виробництва продукції. 

Вперше в літературі були висловлені ідеї щодо необхідності комплексного 

дослідження всіх сторін діяльності підприємства в їх взаємозв'язку і взаємодії на 

основі відповідних джерел інформації.  

Слід відмітити внесок українських вчених, які відіграли значну роль у 

розвитку теорії, методології та практики економічного аналізу. Серед них: М. І. 

Туган-Барановський, (заклав основи теорії аналізу господарської діяльності та 

факторного аналізу), І. І. Каракоз та В. І. Самборський (зробили вагомий внесок у 

розвиток методики комплексного економічного аналізу), Г. Т. Лещенко (один із 

перших в Україні, хто написав підручник з аналізу господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств), М. Г. Чумаченко (вніс вагомий внесок у 

розвиток прогресивних напрямків економічного аналізу). 

Серед вітчизняних вчених, які фундаментально займались аналізом 

господарської діяльності, слід також відмітити М. І. Яцківа, який вивчав і 

впроваджував аналіз господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств, та В. М. Івахненко, науково-педагогічний напрямок якого -

“Економічний аналіз” [2]. 

Доцільно зазначити, що зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, 

висувають нові вимоги до організації та проведення економічного аналізу. 
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Посилюється значення аналізу фінансових позицій підприємств, інноваційно-

інвестиційного, маркетингового аналізу тощо. На нашу думку, сьогодні 

економічний аналіз стає вагомим інструментом в оптимізації облікової, 

податкової, інвестиційної, кредитної, маркетингової політики підприємств. При 

цьому можливості економічного аналізу для вирішення даних проблем повною 

мірою не реалізуються на багатьох підприємствах. 

Разом із тим, в останні роки збільшилась кількість підприємств, які в 

результаті ефективного управління своєю діяльністю почали володіти значним 

капіталом для інвестування в діяльність інших компаній. В умовах інфляції, 

розвитку фінансового ринку, появи можливостей для отримання економічних 

вигод від здійснення фінансових вкладень зростає потреба в комплексних 

дослідженнях власних інвестиційних можливостей, ефективності капітальних і 

фінансових вкладень. Як наслідок, особливої актуальності набувають методи 

аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів, а також дослідження 

впливу ефективності інвестицій на ефективність господарської діяльності 

підприємства, що реалізує інвестиційний проект [3]. Саме тому, ми вважаємо, що 

перспективним напрямком економічного аналізу стає інвестиційний аналіз.  

Головним рушійним чинником забезпечення ефективної діяльності як 

окремих підприємств, так і економіки країни в цілому, є впровадження інновацій. 

Політика держави спрямована на побудову інноваційної економіки. У той же час 

інновації та інноваційна діяльність досі не розглядаються як самостійні об'єкти не 

тільки економічного аналізу, але і бухгалтерського обліку. Звідси виникають 

проблеми, пов'язані з обліком інновацій, розкриттям інформації про них у 

фінансовій звітності, обґрунтуванням системи показників ефективності 

інноваційної діяльності, розробкою комплексних методик її аналізу. Оцінювання 

результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, її облік та аналіз 

вимагають нових концептуальних підходів [4]. Це обумовлює необхідність 

розвитку ще одного напрямку економічного аналізу – інноваційного. 

У даний час в Україні велика кількість підприємств, що не зуміли 

пристосуватися до ринкових відносин, впали в глибоку кризу. Проблема 

неплатоспроможності, банкрутства боржника, не спроможного виконувати свої 

зобов'язання, – одна з найбільш актуальних проблем ринкової економіки. Це 

обумовлює потребу у виявленні факторів і причин фінансової неспроможності 

підприємств, об'єктивної ідентифікації ознак банкрутства за допомогою 

діагностичного аналізу, спрямованого на обґрунтування ефективних заходів щодо 

фінансового оздоровлення господарюючих суб'єктів. 

Ми погоджуємось з думкою І. А. Бланка, який підкреслює,що здійснення 

постійного моніторингу діагностичного аналізу фінансового стану підприємства з 

метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку є необхідним етапом на 

початку формування та реалізації політики антикризового фінансового управління 

підприємством при загрозі банкрутства [1, с. 129]. 
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Разом з тим, на нашу думку,  методика діагностичного аналізу є недостатньо 

розробленою, потребують уточнення система показників, методи і процедури 

аналізу. Саме тому недосліджені взаємозв'язки попереднього (експрес-) і 

наступного (комплексного) діагностичного аналізу ознак банкрутства вимагає 

розвитку методики аналізу чутливості показників в оцінці фінансової 

неспроможності, не розроблені питання формування інформаційної бази, 

організації аналізу стану внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища. 

У сучасних умовах зростає роль аналізу як власного фінансового стану 

підприємства, так і його ділових  партнерів. Головним джерелом інформації для 

цього стає бухгалтерська (фінансова) звітність. Одночасно виникає потреба в 

розвитку методичних положень її аналізу, спрямованого на удосконалення 

аналітичних можливостей окремих звітних форм, створення дієвих механізмів 

оцінки негативних факторів, що впливають на фінансовий стан підприємств, і 

вживання своєчасних заходів щодо його оздоровлення. 

Крім того, окремим аналітичним дослідженням мають підлягати такі 

економічні явища і процеси, що вимагають оцінки для забезпечення ефективності 

діяльності господарюючих суб'єктів, як ділова активність, виробничі, фінансові і 

комерційні ризики, кредитоспроможність тощо. 

Ще однією областю наукових і прикладних досліджень має стати 

перспективний аналіз, спрямований на вивчення можливих варіантів розвитку 

підприємств, вироблення методів досягнення найбільш бажаних результатів, 

обґрунтування планів розвитку організації в умовах невизначеності і ризику. Для 

цього необхідно більш широке впровадження в практичну діяльність економіко-

математичних методів і сучасних технологій обробки економічної інформації. 

На нашу думку, аналітична наука перебуває в стані розвитку, вимагають 

уточнення, доповнення та адаптації до нових умов господарювання розроблені в 

попередні періоди методики аналізу використання економічного потенціалу 

підприємств, виробництва продукції, її собівартості, фінансового стану 

підприємств. 

Отже, подальший розвиток економічного аналізу потребує фундаментального 

перегляду низки методологічних підходів, збагачення його концептуальних 

положень результатами вітчизняних і західних наукових розробок, адаптованих до 

національних умов. 
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РЕВІЗІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Забезпечити ефективне управління діяльністю підприємств і організацій  

системи споживчої кооперації України в умовах ринку відповідно до визначених 

параметрів, крім інших функціональних підрозділів, покликана система контролю. 

Дієва система контролю, яка гарантує раціональне використання всіх видів 

ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємства є, одночасно, засобом 

попередження і запобігання у майбутньому випадків здійснення персоналом 

недоцільних і неправомірних операцій. Також, шляхом зворотного впливу на 

підконтрольні об’єкти відбувається розповсюдження позитивного досвіду, який 

досягнуто в процесі господарської діяльності. 

Ревізія до недавнього часу була домінуючою формою економічного контролю 

на Україні. У системі споживчої кооперації ревізія також була і залишається на 

сьогодні основним засобом контролю господарської діяльності. В умовах 

ринкових перетворень та ускладнення економічних відносин, які відбуваються у 

споживчій кооперації, потрібен системний, комплексний підхід до визначення 

місця ревізії в системі управління. Це, відповідно, вимагає вдосконалення 

організаційної структури контрольно-ревізійних служб системи споживчої 

кооперації та підходів до здійснення ревізійної роботи на різних рівнях управління 

кооперативним господарством. 

Основне завдання ревізії як одного із інструментів управління 

підприємствами і організаціями кооперативного сектору економіки в умовах 

сьогодення полягає не тільки в усуненні порушень і недоліків, але й розробці 

заходів актуалізації ресурсного потенціалу споживчої кооперації, який сприяв би 

її економічному зростанню. Ревізія, як важливий засіб контролю за наявністю і 

використанням ресурсів, покликана забезпечити дієвість усієї системи контролю 

та необхідну для органів кооперативного управління інформаційну базу. 

Контрольно-ревізійна робота у споживчій кооперації в даний час ускладнюється і 

вимагає відповідного регулювання в правовій сфері.  

Правові засади діяльності суб’єктів внутрішнього контролю у системі 

споживчої кооперації регламентує Закон України “Про споживчу кооперацію”, у  

статті 15 якого визначено, що ревізії фінансово-господарської діяльності 

споживчих товариств, спілок та підпорядкованих їм підприємств проводяться їх 

ревізійними комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом 

відповідних спілок чи аудиторськими організаціями [1]. Вищим органом 

управління спілки є з’їзд (конференція), який також обирає її виконавчі та 

контрольні органи, а взаємодія і підпорядкованість розпорядчих, виконавчих та 

контрольних органів спілки визначається статутом. 
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Ревізійні комісії періодично звітуються про проведену роботу перед вищим 

органом управління. Зокрема, у звіті Ревізійної комісії Центральної спілки 

споживчих товариств України ХХ з’їзду споживчої кооперації України, зазначено, 

що вона проводила роботу зі здійснення постійного контролю: за збереженням 

власності споживчої кооперації; дотриманням керівниками і працівниками 

підрозділів апарату, підприємств і об’єднань Укоопспілки законів України: “Про 

кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”, Статуту Укоопспілки; виконанням 

рішень вищих органів управління споживчої кооперації і принципів кооперативної 

демократії, економії матеріальних та фінансових ресурсів, ліквідації втрат від 

безгосподарності, своєчасного розгляду листів, заяв і скарг громадян. Відповідно 

до вимог Статуту Укоопспілки та Положення про Ревізійну комісію за звітний 

період було проведено 37 тематичних перевірок з цих питань та дотримання 

режиму економії і виконання пропозицій за наслідками попередніх перевірок, 

достовірності окремих показників фінансової звітності. Крім того, Ревізійна 

комісія поза планом роботи провела 6 ревізій фінансово-господарської діяльності 

підприємств Укоопспілки, ревізії продажу окремих об’єктів основних засобів, 

постійно контролювала процес розмежування і закріплення власності в  споживчій 

кооперації, дотримання законодавчих вимог при здачі в оренду майна тощо [2, с. 

55-57]. Про дієвість контрольних дій свідчить те, що за наслідками перевірок та 

ревізій правління Укоопспілки притягнуло до відповідальності 30 посадових осіб 

та вжито заходи з усунення виявлених Ревізійною комісією недоліків і порушень 

[2, с. 58]. 

Важливе значення має надання Ревізійною комісією Укоопспілки методичної 

і практичної допомоги ревізійним комісіям нижчестоящих спілок, розробка 

положень про ревізійні комісії споживчого товариства, споживспілки системи 

Укоопспілки та інших нормативно-правових документів, які регулюють діяльність 

контрольно-ревізійних підрозділів споживчої кооперації різних рівнів управління. 

Зі зміною економічного устрою держави відбулися зміни і в законодавстві, 

що регулює питання власності, здійснення підприємницької діяльності, 

оподаткування суб’єктів господарювання, проведення їх контролю тощо. В 

обґрунтуванні необхідності Програми подальшого реформування споживчої 

кооперації України, затвердженої постановою XXI з`їзду споживчої кооперації 

України 4 жовтня 2012 року відмічено, що на тлі становлення українського ринку 

та зростання конкуренції всередині системи споживчої кооперації почали 

послаблюватися економічні зв'язки, зменшуватися обсяги та показники її 

господарської діяльності. Утім, з кожним роком кооперативним організаціям та 

підприємствам стає все важче конкурувати на ринку. Більше того, загострення 

конкурентної боротьби відбувається в умовах втрати споживчими товариствами, 

їх спілками та створеними ними підприємствами свого майна. За оцінками 

спеціалістів та працівників споживчої кооперації, за період незалежності система 

втратила понад 80 % свого майна, суттєво зменшилася її частка на ринку 

роздрібної торгівлі тощо. Це зумовлено насамперед тим, що система споживчої 
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кооперації не повною мірою адаптувалася до нових умов господарювання та 

нового законодавства [3]. 

Умови, коли відбувається реформування системи споживчої кооперації 

шляхом розробки й практичної реалізації бізнес-проектів і зміцнення інституту 

власності, створення споживчими товариствами якісно нових спілок різних рівнів, 

яким будуть делеговані функції з реалізації кооперативної політики та надання 

підтримки кооперативним організаціям і підприємствам, перехід до концепції 

стратегічного та нестратегічного майна, вимагають якісних трансформацій у 

кількісному і змістовному наповненні тих функцій, які покладені на ревізію.  

Враховуючи ту обставину, що прямими засновниками спілок, які входять до 

складу системи споживчої кооперації, можуть бути тільки споживчі товариства, то 

основним об’єктом ревізії є саме вони. Якщо проаналізувати організаційну 

побудову споживчої кооперації то побачимо, що станом на 1 січня 2014 року у ній 

функціонувало 2409 споживчих товариств і районних споживспілок, які належать 

до 23 спілок обласного рівня та АР Крим [4, с. 7-10]. 

Відповідно, щоб охопити контрольно-ревізійною роботою таку велику 

кількість споживчих товариств, спілок та підпорядкованих їм підприємств, 

організацій й установ і забезпечити якісне виконання контрольних процедур 

керівництво Укоопспілки має у своєму розпорядженні ревізійні комісії (ревізорів) 

та контрольно-ревізійний апарат відповідних спілок і Центральної спілки 

споживчих товариств України. 

Політика у сфері контролю розробляється на основі чинного законодавства та 

рішень вищих органів управління споживчих товариств та спілок (загальні збори 

споживчого товариства, з’їзд (конференція) спілки районного та обласного рівнів, 

з’їзд споживчої кооперації України), правління Укоопспілки, а також ревізійних 

комісій і контрольно-ревізійних підрозділів різних рівнів управління системи 

споживчої кооперації. Ця політика передбачає визначення мети, завдань, функцій, 

принципів та самої методики здійснення контрольно-ревізійної роботи і розробку 

стратегії у цьому напрямку. 

Відповідальність за організацію та ефективність внутрікооперативного 

контролю за господарсько-фінансовою та іншою діяльністю всіх підприємств і 

організацій, що входять у систему споживчої кооперації відповідно до Положення 

про організацію внутрікооперативного контролю в системі споживчої кооперації 

України покладається на правління та ревізійні комісії споживчих товариств і 

споживспілок [5]. Практичну роботу з здійснення контрольно-ревізійної роботи 

забезпечують ревізійні комісії споживчих товариств і споживспілок, контрольно-

ревізійні служби споживспілок та районних споживчих товариств (управління, 

відділи, сектори, групи тощо). Основною ж формою внутрікооперативного 

контролю у споживчій кооперації є документальні ревізії (планові, позапланові, 

комплексні, суцільні, часткові) фінансово-господарської діяльності кооперативних 

організацій і підприємств. 
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Тобто бачимо, що як і з початків зародження та становлення економічного 

контролю, коли він в буквальному значенні асоціювався з терміном ревізія, так і в 

сучасності, в багатьох випадках, ще немає чіткості у розмежуванні індивідуальних 

ознак ревізії та інших форм контролю. У цьому відношенні ми раніше зазначали, 

що економічний контроль слід розуміти як категорію узагальнюючу з окремими 

конкретизаціями, які стосуються питань його технології та організації, але ні в 

якому випадку не можна ототожнювати контроль з окремими його формами, до 

яких належить і ревізія. Вона дає можливість вирішувати певний комплекс 

завдань, які в цілому узагальнюються діючою системою контролю. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Одним із важливих напрямів удосконалення системи обліку на підприємстві є 

підвищення рівня її інформативності, оперативності та надійності з метою 

задоволення потреб менеджменту. Фінансовий й управлінський облік формують 

єдину інформаційну систему, яка є необхідною для аргументації та оцінки 

ефективності управлінських рішень і досягнення поставлених суб’єктом 

господарювання цілей. Саме тому, актуальними є питання їх інтеграції з метою 

використання в системі управління, визначення результативності діяльності 

підприємства та усунення невідповідностей діючої системи бухгалтерського 

обліку вимогам користувачів. 

Дослідженню побудови інтегрованих обліково-аналітичних інформаційних 

систем присвячені роботи вчених Т. Микитенко [1], О. Зоріної, В. Мосаковського 

[2], Є. Мниха, І. Садовської та ін. Однак, процес трансформації існуючої системи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2265-12
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бухгалтерського обліку в інтегровану, яка забезпечує формування якісної та 

ефективної інформаційної основи для використання у процесі управління 

діяльністю суб’єктів господарювання, потребує подальших розробок. 

За ступенем взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку в 

міжнародній практиці використовують дві моделі: автономну та інтегровану. 

Автономна модель (двокругова) передбачає, що поряд з існуючою на 

підприємстві системою збирання і обробки інформації у фінансовому обліку 

створюється ще одна система, яка використовує додаткові облікові рахунки, що 

містять відомості про відхилення та використання внутрішньої системи обліку і 

звітності, що надає можливість збереження і обмеженого доступу до інформації, 

яка є комерційною таємницею підприємства. 

Інтегрована модель (однокругова, моністична) передбачає збір інформації, 

необхідної для прийняття управлінських рішень на базі вже існуючої на 

підприємстві системи бухгалтерського обліку. Доповненням інформації 

фінансового обліку даними внутрішньої звітності на підприємстві створюються 

умови для оперативного контролю і аналізу виконання запланованих цілей 

діяльності підприємства та прийняття необхідних управлінських рішень. 

Інтегровану систему обліку використовують на більшості промислових 

підприємств Великої Британії, США, Канади та інших країн англосаксонської 

групи. В Україні інтегровану систему обліку покладено в основу Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій. 

Сучасні системи менеджменту для обґрунтування управлінських стратегічних 

і тактичних рішень вимагають комплексного підходу до удосконалення обліково-

контрольного процесу та підвищення якості інформаційного забезпечення. При 

такому підході інформація фінансового обліку на позабалансових рахунках 

спрямовується у підсистему управлінського позабалансового обліку та 

внутрішнього оперативного і стратегічного контролю. Розробка єдиної обліково-

контрольної підсистеми генерування інформації фінансового і управлінського 

обліку дозволяє підвищити якість, аналітичність, оперативність, системність, 

стратегічну спрямованість та ефективність інформації для забезпечення потреб 

менеджменту. 

В умовах сучасної економіки очевидна необхідність інтеграції методичних 

основ управління в єдину систему, що здатна забезпечити якісний процес 

прийняття управлінських рішень, підвищення результативності діяльності та 

конкурентоспроможності підприємств, його ефективного функціонування в 

ринкових умовах. 

З цією метою, в контексті інтегрованого інформаційного забезпечення 

управління, держава і керівництво підприємств повинні стимулювати 

застосування кращого досвіду зарубіжних країн щодо розвитку систем 

фінансового менеджменту та управлінського обліку, сприяти удосконаленню 

методичних та організаційних засад впровадження і ведення управлінського 
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обліку використання сучасних механізмів формування управлінської інформації, 

що забезпечить об’єктивну і точну діагностику, дозволяє розробити адекватний 

інструментарій впливу на достатній доказовій базі, яка гарантуватиме раціональне 

використання ресурсів суб’єктів господарювання матиме економічну, соціальну, 

екологічну та політичну ефективність. 

Застосування якісної інтегрованої системи фінансового та управлінського 

обліку на підприємстві підвищує ефективність тактичного регулювання бізнес-

процесів при зміні умов внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання. 

Основними перевагами інтеграції облікових систем є: виключення дублювання 

вводу даних щодо господарських операцій для потреб різних систем обліку, а це 

дає можливість скоротити затрати праці та оптимізувати процеси документообігу 

на підприємстві; забезпечення порівнянності та відповідності даних різних 

облікових систем, які використовують єдиний інформаційних простір; високий 

рівень достовірності управлінської інформації, що досягається за рахунок 

мінімізації ймовірності помилок при багаторазовій обробці даних. 

Система бухгалтерського обліку в процесі розвитку повинна набути таких 

характерних ознак, як: інтегрованість, стратегічність (прогнозованість), 

динамічність, електронна форма, креативність, актуарність, соціальна (екологічна) 

спрямованість. Узгодження всіх запропонованих ознак дозволяє сформувати 

облікову систему, яка на базі використання сучасної комп’ютерної техніки буде 

спроможна задовольняти інформаційні потреби користувачів з можливістю 

інтеграції як на локальному рівні бухгалтерського обліку, так і на рівні загальної 

системи управління компаніями [3, с. 1]. “Інтегрована система господарського 

обліку повинна виконувати функції основної інформаційної системи управління 

фінансово-господарською діяльністю підприємства” [2, с. 16]. 

Ефективність роботи підприємства залежить від його адаптації до швидких 

змін умов ведення бізнесу. Висока непередбачуваність змін ринкового 

середовища, інтернаціоналізація і глобалізація економіки, розвиток науки, 

техніки, інформаційних мереж стали поштовхом до зростання ролі стратегічного 

управління підприємством та його інформаційного забезпечення. Провідна роль в 

інформаційному забезпеченні цієї управлінської ланки належить інтегрованому 

фінансовому й управлінському обліку, що включають сукупність статичних 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства, потоки 

різноманітної обліково-аналітичної інформації та контроль вказаних показників 

[4, с. 10].  

В умовах сьогодення все більш актуальною стає стратегічна орієнтація 

управлінського обліку на підприємстві, тобто спрямованість його на забезпечення 

інформацією, що використовуються при розробці та аналізі стратегії. Однак, 

практика діяльності вітчизняних підприємств свідчить про значні недоліки і не 

доопрацювання в даному напрямку, зокрема, відсутність або формальна наявність 

стратегії розвитку підприємства, її нечіткість та необґрунтованість, зведення 

стратегічного управління до виконання неефективних рутинних правил і 
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процедур, які потребують величезних зусиль та великих затрат часу і ресурсів, 

неефективність інформаційного забезпечення стратегічного управління, що є 

безпосереднім завданням бухгалтерського обліку. 

Отже, застосування інтегрованої системи фінансового та управлінського 

обліку на підприємствах сприяє підвищенню якості, аналітичності, оперативності, 

системності, стратегічної спрямованості та ефективності інформації для 

забезпечення потреб менеджменту. Управлінський облік є ланкою, яка об’єднує 

процеси управління і обліку. Його метою є формування інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень щодо формування і регулювання стратегічних, 

тактичних та оперативних цілей та контролю діяльності підприємства. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ КОМПАНІЇ ДО ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ 

РИНКИ КАПІТАЛУ 

 

Обраний Україною курс на подальшу інтеграцію в Європейський політичний, 

юридичний та економічний простір передбачає, серед іншого, реформування 

українського фондового ринку та, одночасно, створення сприятливих умов для 

успішного доступу українських компаній на внутрішні ринки капіталу країн 

Європейського союзу. Дані процеси набувають особливої актуальності в контексті 

внутрішньоєвропейських тенденцій, пов’язаних з метою створення до 2019 року 

єдиного ринку капіталу країн Європейського союзу. Процес узгодження правил 

для ринків капіталу європейських країн, який проходить на даний момент, має за 

мету суттєво збільшити обсяги торгівлі акціями та борговими цінними паперами, 

зокрема, невеликих, за європейськими мірками, компаній до категорії яких 

можуть бути віднесені й більшість великих та середніх українських підприємств. 
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Серед факторів, які мають та в подальшому матимуть безпосередній вплив на 

рівень успішності виходу українських компаній на європейські ринки капіталу, 

слід виділити здатність таких компаній сприйняти, адаптувати та закласти в 

основу своєї діяльності базові концепції побудови взаємин між інвесторами та 

компанією, які є основою для функціонування європейських ринків капіталу. 

Однією з таких концепцій є, так звана, агентська теорія (agency theory), 

прихильники якої, зокрема, стверджують, що первинною метою діяльності 

менеджменту компанії є дії в інтересах її акціонерів (власників) [3]. Інтереси та 

цілі акціонерів (власників) компанії в умовах ліберальної економіки переважно 

формалізують, виділяючи три цілі, до яких вони прагнуть: 

 максимізувати вартість своїх інвестицій в компанію; 

 трансформувати інвестиції у бажану для нього часову модель споживання; 

 самостійно обирати характеристики ризику, які притаманні відповідній 

моделі споживання [1]. 

На думку одного з найуспішніших інвесторів сучасності Воррена Баффетта, 

довгостроковою економічною метою компанії повинна бути максимізація 

середньорічного темпу приросту її внутрішньої вартості з розрахунку на одну 

акцію. При цьому бажано, щоб ціна акцій компанії була справедливою, а не 

високою, для цього співвідношення між внутрішньою вартістю акцій компанії і її 

ринковою вартістю повинне залишатися постійним, бажано як один до одного [2]. 

Виходячи з того, що для розрахунку внутрішньої вартості компанії 

використовують методику, в основі якої лежить дисконтування майбутніх 

грошових потоків, які генеруватиме компанія (формула 1), внутрішня вартість 

компанії в значній мірі залежить від трьох основних факторів: величини, часової 

структури майбутніх очікуваних грошових потоків та рівня невизначеності 

(ризику) щодо отримання майбутніх очікуваних грошових 

потоків.

 
Вартісно-орієнтоване управління (Value Based Management) – це підхід до 

управління компанією, який розглядає створення додаткової акціонерної вартості, 

в якості первісної мети функціонування компанії. Максимізація акціонерної 

вартості компанії визначає стратегію компанії, її організаційну структуру і 

процеси, та є основою для побудови підсистеми оцінки діяльності і підсистеми 

мотивації менеджменту компанії. 
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Впровадження вартісно-орієнтованого управління передбачає, зокрема, 

внесення суттєвих змін до системи управлінського контролю компанії, 

необхідність яких пов’язана зі зміщенням акцентів при формуванні цільових 

показників діяльності з традиційних облікових показників, які часто 

використовуються в процесі контролю та оцінки результатів діяльності 

менеджменту компанії, на показники, які мають безпосередній вплив на 

внутрішню вартість компанії та, як наслідок, на її акціонерну вартість. Недоліки 

використання традиційних облікових показників, таких як чистий прибуток EBIT, 

EBITDA, ROI, ROE, в якості цільових показників в процесі планування та оцінки 

діяльності компанії чи її окремих структурних підрозділів пов’язані з [4]: 

- можливістю використання альтернативних облікових методів, які впливають 

на облікові показники діяльності, але не впливають на грошові потоки, які генерує 

компанія, і, відповідно, на внутрішню вартість компанії; 

- неврахуванням ризиків, пов’язаних із природою операційної діяльності 

компанії та обраною структурою фінансування; 

- неврахуванням потреби в додаткових інвестиціях в робочий капітал та 

необоротні активи з метою забезпечення нормального функціонування компанії; 

- неврахуванням зміни вартості грошей у часі. 

Вищезгадані недоліки, притаманні традиційним обліковим показникам, 

ставлять під сумнів можливість їх використання в контексті побудови вартісно-

орієнтованої системи управлінського контролю. Відповідно, виникає необхідність 

у розробці системи цільових показників діяльності компанії, яка б враховувала 

вищезгадані фактори, які мають визначальний вплив на формування внутрішньої 

вартості компанії та, одночасно, тісно корелюють з ринковою вартістю її акцій. На 

сьогоднішній день в академічному та консалтинговому середовищі було 

розроблено цілий ряд, так званих вартісно-орієнтованих матриць (value-based 

matrix), які формуються на основі тих чи інших базових показників. До числа 

таких вартісно-орієнтованих матриць, які можуть бути взяті за основу при 

побудові системи управлінського контролю компаній, які мають за мету 

впровадити вартісно-орієнтоване управління діяльністю компанії з метою 

підготовки її до роботи на міжнародних ринках капіталу, відносять, зокрема, 

матриці, побудовані на основі показників SVA (Shareholder Value Added), CFROI 

(Cash Flow Return on Investment), EVA (Economic Value Added) та ін. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Першочерговим завданням поліграфічних підприємств є раціональне 

використання основної сировини (паперу, картону) при застосуванні сучасних 

ресурсозберігаючих технологій. 

В частині вирішення технічних та організаційних питань комплексного 

використання сировини у даний час проведена певна робота. Так, зокрема, діють 

підприємства, на яких налагоджено технологічні процеси, що забезпечують 

раціональне використання сировинних ресурсів таких як папір, картон. Проте, 

недостатньо розробленими залишається ряд питань, пов’язаних з економічною та 

технологічною стороною діяльності вищезазначених підприємств. 

Проблема комплексного використання сировини через свою значущість 

завжди була у центрі уваги дослідників. Так, економічні питання діяльності 

комплексних виробництв різних галузей промисловості у свій час досліджувало 

багато вчених та практиків: В. М. Андріанов, Н. О. Соколова, М. Є. Усков, Р. 

Ентоні, Дж. Ріс, В. В. Дорофиєнко, В. Н. Гончаров, В. І. Чиж, Ю. Ю. Корнієнко, А. 

Ю. Климовицька, І. А. Кірнос, В. Б. Захожай, А. Д. Трусов, А. Н. Захаров та ін. 

Разом з тим, окремі питання, зокрема, які стосуються особливостей комплексного 

використання сировини в поліграфічній галузі, не знайшли належного 

відображення в спеціальній літературі та потребують додаткового дослідження. 

Так, в умовах ринкової економіки, поряд із правильно налагодженим 

процесом виробництва, з технічної точки зору, важливим чинником розвитку та 

резервом підвищення ефективності діяльності поліграфічних підприємств  є 

врахування особливостей виготовлення окремих видів поліграфічної продукції та 

організації системи обліково-аналітичного забезпечення управління. Щоб 

дослідити такі специфічні особливості необхідно, перш за все, з’ясувати 

економічну суть понять “комплексне використання сировини”, “комплексне 

виробництво”, зважаючи на відсутність однозначного підходу до трактування цих 

категорій. 

З позиції В. І. Кержакова та О. М. Дериколенко, “…під комплексними 

виробництвами слід розуміти технологічні операції, де в одному робочому циклі 

виробництва з єдиного складу багатокомпонентної сировини на одному і тому ж 

виробничому обладнанні, при рівних технологічних умовах одночасно отримують 

кілька різних за фізичними та хімічними властивостями, агрегатним станом і 

напрямом використання продуктів, що володіють громадською корисністю” [2, с. 

4]. Аналогічні твердження мають ряд інших авторів, які зазначають, що для 

комплексних виробництв характерним є утворення різного асортименту 
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самостійної продукції внаслідок зміни внутрішньої структури сировини, яка 

використовується в технологічних процесах. 

Р. Ентоні і Дж. Ріс визначали продукцію комплексних виробництв як 

“комбіновані продукти, які охоплюють два і більше різних кінцевих продукти, що 

виготовляються із однієї партії сировини, або в ході одного виробничого процесу” 

[1, с. 382]. 

Подібний підхід пропонується у Методичних рекомендаціях з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, де вказано, що комплексне 

виробництво – це таке, в якому з одного виду сировини і в результаті єдиного 

технологічного процесу одержують два або кілька різнорідних продуктів, і 

загальні витрати на виробництво не можуть бути безпосередньо розподілені між 

ними [3]. Варто зауважити, що більшості комплексних виробництв, наприклад, 

коксохімічним, нафтопереробним, гірничорудним притаманно утворення окрім 

основної продукції суміжної, побічної й супутньої (це зумовлено 

багатокомпонентністю використовуваної ними сировини), що не є характерним 

для поліграфічних підприємств. 

Тому, визначення, подане у вищенаведених рекомендаціях не є вичерпним та 

не може використовуватись усіма галузями промисловості, адже не враховує 

особливості діяльності окремих із них, зокрема поліграфічної. Дослідження 

показують, що комплексне використання паперу та картону характеризуються 

певною специфікою. Вважаємо, що поліграфічне виробництво слід вважати 

комплексним тоді, коли технологічний процес створює умови для найбільш 

повної переробки первинної (вихідної) сировини, тобто є технічна можливість та 

економічна доцільність використання відходів як первинної сировини, так і 

вторинної. За такими виробництвами майбутнє у розвитку промисловості, зокрема 

поліграфічної, адже вони високоефективні як з точки зору економії сировинних 

ресурсів на рівні держави, так і окремого суб'єкта господарювання. 

Оскільки немає розмежування відповідальності між посадовими особами,  

аналітичний  облік сировини на поліграфічних підприємствах та контроль витрат 

на виробництво не здатні забезпечити чітке визначення витрат і виходу 

технологічних відходів паперу, картону на окремих виробничих дільницях. З 

огляду на це, вважаємо за доцільне на поліграфічних підприємствах організувати 

облік  витрат паперу та картону за центрами відповідальності. Рекомендований 

підхід до організації обліку витрат за центрами відповідальності, при 

необхідності, можна розширити, враховуючи зростаючі вимоги до фінансової та 

виробничо-господарської діяльності підприємства. При цьому, на підприємствах 

поліграфії доцільно застосовувати нормативні калькуляції за окремими видами 

продукції, враховуючи організаційно-технічні можливості поліграфічного 

виробництва. 

У ході проведених досліджень з’ясовано, що на методологію та організацію 

обліку і контролю витрат при комплексному використанні паперу, картону  

істотно впливають галузеві організаційно-технологічні особливості, а саме: 
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організаційна й виробнича структура підприємства; специфіка використання 

виробничих і трудових ресурсів; тісна залежність між складовими частинами 

виробництва; велика розчленованість процесу; незначні розміри незавершеного 

виробництва. Усі вищенаведені особливості поліграфічних підприємств повинні 

братися до уваги під час організації обліку та контролю витрат, адже саме від 

ступеня їх використання залежить якість і достовірність сформованої в бухгалтерії 

інформації щодо собівартості окремих видів продукції. 

Вважаємо, що досліджувані поліграфічні підприємства повинні обрати такий 

напрям комплексного використання сировини, який є рентабельним для самих 

підприємств та має важливе економічне, екологічне й соціальне значення для 

країни загалом. 
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ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Трансформаційні процеси в економіці України призводять до постійних змін 

умов зовнішнього середовища функціонування промислових підприємств. Сталий 

розвиток промислових підприємств за таких умов потребує здійснення 

ефективного управління підприємствами. Ефективне управління, своєю чергою, 

потребує забезпечення управлінського персоналу точною, актуальною, 

своєчасною та релевантною інформацією. Останнє можливе через раціональну 

організацію та здійснення обліку за центрами відповідальності, що передбачає 

визначення їх мети і завдань обліку. 

Мету обліку за центрами відповідальності можна визначити як збір, 

накопичення та узагальнення даних про затрати, доходи, прибуток чи інвестиції за 

кожним центром відповідальності таким чином, щоб відхилення від заданих 

параметрів для відповідного центру можна було б віднести на конкретну особу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Досягнення визначеної мети передбачає вирішення ряду завдань з обліку за 

центрами відповідальності. Однак в науковій літературі це питання висвітлено не 

у повній мірі.  

В економічній думці з бухгалтерського облікового знання наявна певна 

неодностайність вчених щодо окреслення завдань обліку за центрами 

відповідальності. Так, М. М. Гоголь, В. Ф. Максімова, В. В. Попович, О. М. 

Чабанюк одним із завдань обліку за центрами відповідальності вважають 

посилення контролю за витратами [2, с. 27; 5]. Поряд з тим, С. Ф. Голов, С. С. 

Герасименко, А. О. Єпіфанов, М. Д. Корінько зауважують на допомогу в 

організації самоконтролю [3, c. 407; 1, с. 92] як домінуюче завдання обліку за 

центрами відповідальності. Також, як завдання обліку за центрами 

відповідальності, визначені: накопичення, обробка та узагальнення інформації у 

розрізі кожного центру відповідальності [1, с. 90; 4]; оцінка результатів діяльності 

центру відповідальності [2, с. 27]; оцінка внеску центру відповідальності у 

загальні результати і показники підприємства [2, с. 27]. Необхідно зауважити, що 

останні два елементи визначені авторами як “функції обліку за центрами 

відповідальності”. З огляду на відсутність визначення даними авторами завдань 

для обліку за центрами відповідальності і зміст функцій управлінського обліку, 

що екстраполюються і на облік за центрами відповідальності як його складову, – 

наведене вище є ототожненням поняття “завдання” поняттям “функція”. Також як 

завдання обліку за центрами відповідальності деякі автори визначають: складання 

звітів центру відповідальності [4]; забезпечення віднесення виявлених відхилень 

до прав та відповідальності конкретної особи [1, с. 90]; забезпечення інформацією 

для калькулювання [5, с. 10]. 

З урахуванням наукових напрацювань попередників та з огляду на отримані 

результати дослідження пропонується такий перелік завдань обліку за центрами 

відповідальності: 

– посилення контролю за затратами;  

– допомога менеджерам в організації самоконтролю, складанні звітів про 

виконання бюджетів та оцінці результатів діяльності центру відповідальності і 

його внеску у загальні результати підприємства;  

– накопичення, обробка та узагальнення інформації у розрізі кожного центру 

відповідальності; 

– забезпечення визначення відповідальності менеджерів за показники 

діяльності відповідних центрів; 

– виявлення відхилень та їх віднесення до відповідальності конкретного 

суб’єкта. 

Таким чином, запропонований перелік завдань сприятиме більш чіткому 

розумінню спрямованості обліку за центрами відповідальності на 

методологічному рівні його побудови. 
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КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ - ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Будь-яке підприємство функціонує на основі економічної доцільності та 

організації господарської діяльності таким чином, щоб окупити всі витрати й 

отримати прибуток. При цьому, надійна та добре налагоджена система 

управлінського обліку дає можливість досягти цієї мети та підвищити 

результативність діяльності підприємства. Рівень управління значно зростає, якщо 

він ґрунтується на новітніх концепціях менеджменту та управлінського обліку.  

При побудові системи управління менеджери керуються певними сталими 

поняттями (концептуальною основою), які визначають принципи її будови та 

структуру. Виділяються традиційні та сучасні концепції менеджменту й 

управління витратами. Традиційні концепції здебільшого ґрунтуються на 

обліковому підході, де поняття стратегічного управління ототожнюються з 

управлінським обліком або стратегічним управлінським обліком. Cучасні 

концепції менеджменту формують базові стратегічні установки для створення 

системи управління як виробничим процесом, так і діяльністю всього 

підприємства.  

У науковій літературі виділяють наступні концепції менеджменту: “канбан”; 

“кайзен-костинг”; “таргет-костинг”; системи збалансованих показників 

(стратегічних карт); управління за відхиленнями; процесно-орієнтованого 

управління; “стандарт-кост”; “директ-кост”; контролінг, бенчмаркетинг. 

Система “канбан” – система управління виробництвом і постачанням, в 

основу якої покладено використання методів логістики. Основні принципи 
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функціонування системи полягають у своєчасному постачанні продукції 

замовникові, посиленому контролі за якістю продукції на всіх етапах 

виробництва, чіткому налагодженні устаткування тощо [1, с. 14–15].  

Система “таргет-костинг” є цілісною концепцією управління, яка підтримує 

стратегію зниження витрат і реалізує функцію планування виробництва нової 

продукції, превентивного контролю витрат і калькулювання цільової собівартості 

у співвідношенні з ринковими умовами господарювання. На відміну від системи 

“таргет-костинг”, сутність і філософія концепції “кайзен-костинг” полягає не в 

досягненні певного рівня граничних витрат, а в постійному і всеосяжному 

вдосконаленні якості продукції та процесів, удосконаленні технологій, мотивації 

працівників тощо [2; 169].  

Основне призначення концепції “система збалансованих показників” полягає 

в узгодженні короткострокових цілей діяльності компанії з її місією та стратегією 

на довгостроковий період через визначення чотирьох основних аспектів 

діяльності: вдосконалення фінансової діяльності, відносини зі споживачами, 

організація внутрішніх бізнес-процесів, навчання та розвиток компанії [3].  

Концепція управління витратами за відхиленнями передбачає, що нормальна 

діяльність підприємства здійснюється в певних визначених межах, а менеджери 

контролюють відхилення від основних параметрів. Важливо вивчити причини 

відхилень і вжити ефективні засоби щодо їх усунення. Дана концепція покладена в 

основу системи “стандарт-кост” або нормативного методу калькулювання 

собівартості продукції, коли контроль за виробництвом та формуванням 

собівартості продукції здійснюється за відхиленнями від визначених норм і 

нормативів [4]. 

Концепція процесно-орієнтованого управління передбачає виділення бізнес-

процесів підприємства як основного об’єкта на всіх рівнях управління та 

дослідження його складових (підрозділів, процесів). Такий підхід до управління та 

побудови обліково-іформаційної системи дозволяє формувати більш об’єктивну 

інформацію за кожною структурною одиницею підприємства, виробничим 

процесом, стадією [5, с. 33–55]. 

У основі концепції “директ-кост” лежить розподіл витрат відносно обсягу 

виробництва на постійні та змінні. Виробнича собівартість випущеної та 

реалізованої продукції формується зі змінних виробничих витрат, що перебувають 

у прямій залежності від технологічного процесу та організації виробництва [4].  

Концепція “контролінгу” передбачає спрямованість процесу управління на 

досягнення спочатку основних, а надалі й другорядних цілей підприємства. 

Виділяють декілька концепцій контролінгу, які виникли в різні періоди його 

становлення та мають різну мету: перша спрямована на систему обліку, друга – 

орієнтована на управлінську інформаційну систему, третя – на систему управління 

[5, с. 33–55]. 

Концепція АВС (управління функціями витрат) передбачає здійснювати облік 

і аналіз за видами діяльності за рахунок розподілу накладних витрат на конкретні 



80 
 

товари, роботи, послуги. Вона ґрунтується на економічному розрахунку реальної 

собівартості товарів, робіт, послуг, що не потребують обов’язкового відображення 

даних у головній книзі [4].  

Концепція бенчмаркетингу ґрунтується на вдалому виборі підприємства-

еталона. Вона дає можливість отримати комплексну оцінку діяльності 

підприємства у порівнянні з підприємством-еталоном, яка дає можливість 

покращити управління витратами на основі досвіду та технологій іншого 

підприємства [4]. 

Розглянувши основні концепції менеджменту та управління, можна зробити 

висновок, що кожна з досліджуваних концепцій може бути покладена в основу 

побудови системи управління діяльністю підприємства і відповідно може 

вважатись концепцією управлінського обліку. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕМПІРИЧНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПАРАДИГМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Однією з основних вимог, що ставиться до бухгалтерського обліку є 

достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-

матеріальних цінностей між фактичною наявністю та даними бухгалтерського 

обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, 

зокрема в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилок у 

записі, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та інше. У 

зв’язку з цим, виникає необхідність у такому способі, який би забезпечив 

можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною 

http://lukyanenko.at.ua/_ld/2/208_____.pdf
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наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації. 

Інвентаризація є єдиним способом фактичного контролю за наявністю майна 

підприємств, оскільки забезпечує можливість взяти на облік можливі розходження 

між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Інвентаризація є 

одним із важливих методів бухгалтерського обліку, яким забезпечується перевірка 

і документальне підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку про 

наявність та стан матеріальних і нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, 

інвестицій, розрахунків, резервів і зобов’язань. Правильно відмічав ще у 1958 р. 

М. Ф. Пєрков, що “успішність проведення інвентаризації багато в чому залежить 

від того, як вона організована. В інвентаризації на великому підприємстві зайнята 

велика кількість людей. Направити діяльність цих людей в потрібному напрямку 

так, щоб вся робота була проведена у встановлені строки і з високою якістю, – 

велика і вдячна задача” [1]. 

Значний внесок у розробку теоретичних і методичних питань обліку 

інвентаризації зробили такі вітчизняні вчені, як: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. 

Голов, Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, Є. В. Мних, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. 

В. Сопко, О. М. Чабанюк та ін. Віддаючи належне науковим напрацюванням 

вчених у дослідженні означеної проблематики, варто все-таки зауважити, що на 

сьогодні ряд теоретичних і практичних питань не знайшли свого повного 

вирішення та залишаються дискусійними.  

Інвентаризація – це перевірка і документальне підтвердження наявності та 

стану, оцінки активів і зобов’язань підприємства. Інвентаризація є одним із 

елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов’язкового доповнення до 

поточної документації господарських операцій всіх підприємств. Вітчизняні та 

зарубіжні вчені економісти поняття “інвентаризація” трактують по різному. Так, 

Ф. Ф. Бутинець зазначає, що інвентаризація – це перевірка та оцінка фактичної 

наявності об’єктів контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, 

вимірювання, реєстрації з подальшим порівнянням отриманих даних із обліковими 

показниками [2]. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і 

зобов’язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх 

наявність, стан і оцінка. В Законі Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні [3] відмічено, що інвентаризація проводиться з метою забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. А. Г. 

Загородній зазначає, що інвентаризація – це складання опису майна (інвентаря) 

підприємства, установи на підставі періодичної перевірки наявності цінностей, що 

перебувають на балансі підприємства, стану їх збереження, правильності ведення 

обліку й оцінювання [4]. В. Б. Загорай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха констатують, 

що інвентаризація – це допоміжний спосіб первинного спостереження, сутність 

якого полягає у виявленні і документальному підтвердженні наявності, стану 

оцінки активів і зобов’язань для забезпечення достовірності показників 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства [5].  
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Аналізуючи вищесказане, можна стверджувати, що інвентаризація– 

складання опису майна підприємства на підставі періодичної перевірки наявності 

грошових цінностей, що перебувають на балансі підприємства на певну дату, 

стану їх зберігання. Інвентаризації притаманний комплекс наступних 

господарсько-правових ознак: здійснення на підставі розпорядчого документу 

колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об’єкту, 

реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська 

обробка документів, узагальнення і реалізація результатів, прийняття рішення [6].  

З 1 січня 2015 року набрало чинності Положення про інвентаризацію активів і 

зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 

2014 року № 879 [7]. Цей документ передбачено для застосування юридичними 

особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності (окрім банків), а також 

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності. Таким чином, 

втратили чинність два накази: Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 

року № 69 “Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 

розрахунків” та Головного управління Державного казначейства України від 30 

жовтня 1998 року № 90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації 

матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 

установ”. 

Порівнюючи зміст Інструкцій № 69 та № 90 із Положенням № 879 слід 

відмітити, що дане положення чітко структуроване та складається з чотирьох 

розділів: І. Загальні положення, де зазначається, що оскільки Положення № 879 

стосується і бюджетних установ, то в ньому враховано норми НП(С)БО в 

держсекторі, впровадження яких також заплановано з 1 січня 2015 року. Даним 

Положенням № 879 (п. 7, р. І) доповнено випадки проведення обов’язкової 

інвентаризації (передбачено обов’язкове її проведення у разі переходу на 

складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату переходу)). 

Нововведеннями є уточнення (п. 9, р. І) періодів, протягом яких має проводитися 

інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової 

звітності (до дати балансу). ІІ. Організація та основні правила проведення 

інвентаризації. В даному розділі чітко прописано організація та основні правила 

проведення інвентаризації. Серед новацій слід відмітити, що у тих випадках, коли 

бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником підприємства, 

інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства самостійно (п. 1, р. ІІ). 

Також слід відмітити, що матеріали інвентаризації дозволяється заповнювати як 

рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки інформації.  

ІІІ. Порядок інвентаризації активів та зобов’язань. Розділ містить детальний 

порядок інвентаризації різних видів активів та зобов’язань. ІV. Перевірка та 

оформлення результатів інвентаризації. В даному розділі відображаються правила 

перевірки та оформлення результатів інвентаризації. Слід відмітити, що протокол 
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інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом 5 

робочих днів після завершення інвентаризації.  

Інвентаризація, як метод контролю, є незамінним і безальтернативним 

важелем у галузі управління матеріальними ресурсами. Проте, незважаючи на її 

універсальність, більшість суб’єктів господарювання не надають належної уваги 

організації та проведенню інвентаризації, що в своєю чергою призводить до 

викривлення інформації про реальний фінансово-майновий стан діяльності 

підприємства. Налагодити проведення інвентаризації можна за рахунок 

застосування в господарській діяльності автоматизованого обліку, графіку 

проведення інвентаризації  з метою узагальнення та систематизації інформації, що 

знизить трудомісткість апарату управління, бухгалтерської служби. 

Отже, результати дослідження дозволяють стверджувати, що в сучасних 

ринкових умовах інвентаризація є одним із найважливіших методів 

бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю. Тому добре 

сплановані цілі та засоби у сформованих структурах за умови ефективної системи 

мотивування, можуть призводити до інтенсивності інвентаризації як засобу обліку 

і контролю.  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У 

ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

Здійснення ефективного управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства в сучасних умовах все більше залежить від рівня її інформаційного 

забезпечення. Найважливішою частиною інформаційного простору виступають 

система внутрішнього контролю і внутрішній аудит.  

Внутрішній аудит – це сучасна форма незалежного фінансово-господарського 

контролю. Діяльність сучасного внутрішнього аудиту охоплює широкий спектр 

аспектів діяльності компанії, допомагає виявляти ризики на різних етапах 

економічної активності суб’єкта господарювання. Грунтовні дослідження 

розвитку внутрішнього аудиту зробили такі вчені, як: Е. Аренс, Р. Адамс, Дж. 

Лоббек, Дж. Робертсон, Р. Додж, І. Дмитренко, В. Немченко, В. Хомутенко, А. 

Богомолов, М. Білуха, Ф. Бутинець, В. Сопко, О. Петрик, О. Редько, В. 

Рудницький та ін. Однак, на сьогоднішній день, незважаючи на законодавчі 

рішення, які вимагають створення служби внутрішнього аудиту у всіх публічних 

компаніях, реальний стан свідчить, що запровадили цю форму контролю лише 

незначна кількість компаній. У зв’язку з цим, актуальним є дослідження 

методичних аспектів діяльності внутрішнього аудиту на підприємстві.  

Одним із найбільш ефективних методів одержання аудиторських доказів у 

процесі виконання аудиторських завдань є аналітичні процедури, застосуванню 

яких надається значна увага у Міжнародних стандартах внутрішнього аудиту. Так, 

у стандарті 2320-1 “Аналіз та оцінка” зазначається, що внутрішні аудитори 

повинні формулювати висновки та результати завдання на основі відповідного 

аналізу й оцінок [1; 2; 3]. 

Процеси збору, аналізу, інтерпретації та документування інформації мають 

контролюватися для забезпечення достатньої впевненості в тому, що цілі завдання 

досягнуті, а об’єктивність внутрішнього аудитора збережена. Відповідно, 

внутрішні аудитори повинні збирати, аналізувати, оцінювати й документально 

оформлювати інформацію в обсязі, достатньому для досягнення цілей завдання. 

Аналітичні процедури включають дослідження та порівняння зв’язків між 

фінансовою та нефінансовою інформацією. Застосування аналітичних процедур 

базується на припущенні, що за відсутності відомих підстав для протилежного, 

зв’язки між видами інформації можуть бути обґрунтовано очікуваними та 

продовжувати існувати. Приклади підстав, що свідчать про відсутність зв’язку 

включають нетипові операції та події або такі, що не повторюються; 

бухгалтерські, організаційні, операційні, технологічні зміни та зміни у 

навколишньому середовищі; непродуктивність; неефективність; помилки; 

шахрайство або незаконні дії. 
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Аналітичні процедури часто надають внутрішньому аудитору ефективні та 

продуктивні засоби для отримання доказів. Оцінка є результатом порівняння 

інформації з очікуваннями, встановленими або виведеними внутрішнім 

аудитором. Аналітичні процедури доречні для виявлення: неочікуваних 

розбіжностей; відсутності розбіжностей, коли вони очікувалися; потенційних 

помилок; потенційного шахрайства або незаконних дій; інших нетипових операцій 

та подій або таких, що не повторюються. Вони допомагають внутрішньому 

аудитору у встановленні умов, що потребуватимуть виконання додаткових 

аудиторських процедур.  

Аналітичні аудиторські процедури включають: 

• порівняння інформації поточного періоду з очікуваннями, встановленими 

на підставі подібної інформації за попередні періоди, а також на підставі бюджетів 

або прогнозів; 

• дослідження зв’язків між фінансовою та відповідною нефінансовою 

інформацією (наприклад, дані про витрати на оплату праці, що порівнюються з 

середньою чисельністю працівників згідно списку); 

• дослідження зв’язків між складовими елементами інформації (наприклад, 

коливання рівня процентних витрат в порівнянні із змінами відповідних залишків 

заборгованості); 

• порівняння інформації з очікуваннями, встановленими на підставі подібної 

інформації щодо інших організаційних підрозділів або галузі, в якій організація 

здійснює діяльність. 

Визначаючи межі застосування аналітичних процедур у процесі виконання 

завдання внутрішні аудитори враховують: значущість області, що перевіряється; 

оцінку управління ризиками в області, що перевіряється; адекватність системи 

внутрішнього контролю; доступність та достовірність фінансової та нефінансової 

інформації; точність, з якою можуть бути спрогнозовані результати аналітичних 

аудиторських процедур; доступність та порівнянність інформації щодо галузі, в 

якій організація здійснює діяльність; межі, в яких надають докази; інші 

процедури. 

Якщо аналітичні аудиторські процедури встановлюють неочікувані 

результати чи зв’язки, то внутрішній аудитор їх оцінює. Ця оцінка включає 

визначення того, чи могла б розбіжність із очікуваннями бути результатом 

шахрайства, помилки або зміни умов. Аудитор може запитати керівництво про 

причини виникнення різниць та підтвердити пояснення керівництва, наприклад, 

шляхом зміни очікувань та перерахунком розбіжностей або шляхом застосування 

інших аудиторських процедур. 

Внутрішні аудитори повинні здійснювати формулювання висновків за 

результатами дослідження на основі відповідного аналізу основних причин та їх 

оцінки. Аналіз основних причин – це з’ясування обставин, у силу яких виник 

недолік (а не лише проведення ідентифікації та звітування про недолік). У цьому 

контексті недолік визначається як проблема, помилка, невідповідність або 
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втрачена можливість. 

Аналіз основних причин приносить користь організації шляхом визначення 

основоположних причин виникнення недоліку. Такий підхід забезпечує 

довгострокову перспективу для покращення бізнес-процесів. Недолік може мати 

більш високу ймовірність повторного виникнення без проведення ефективного 

аналізу основних причин та вжиття відповідних заходів з його усунення. В цілому, 

більшість основних причин може бути простежена до рішення, дії чи 

бездіяльності особи або осіб. Тим не менш, аудитори повинні враховувати 

навколишні фактори, які, можливо, сприяли виникненню недоліку, які також 

можуть представляти ще більший ризик для організації, зокрема, такі, як: 

компетенція персоналу; прийом на роботу кваліфікованого персоналу; відсутність 

або недостатність навчання персоналу; адекватність технології та інструментів; 

відповідність культури організації або підрозділу; стан морального клімату в 

організації або підрозділі; рівень та кількість ресурсів (наприклад, бюджету або 

персоналу); розвиток обставин та інших факторів впливу, які привели до 

прийняття даного рішення особою або особами; повноваження на прийняття 

рішення особи чи осіб, залучених до процесу. Існує багато методів аналізу 

основних причин. Приклади декількох таких інструментів, які нескладно знайти та 

вивчити в Інтернеті, включають в себе: “п’ять чому”; аналіз видів та наслідків 

відмов; діаграма SIPOC (supplier, input, process, output, customer — постачальник, 

вхід, процес, вихід, замовник); блок-схема потоку процесу, системи та даних; 

діаграма Ісікави (також відома, як діаграма “риб'ячої кістки” та “причинно- 

наслідкова” діаграма);  показники, критично важливі для якості; діаграма Парето; 

статистична кореляція. 

Аудитори, ймовірно, знайдуть прості методи, які є зручними для проведення 

аналізу переважної більшості недоліків. Використання більш складних методів 

збору даних, статистичного аналізу та інших методик повинно бути передбачено 

для тих ситуацій, коли час і можливі заходи (тобто витрати), необхідні для 

усунення основних причин, мають потенційні переваги та виправдовуються 

рівнем ризику і оптимізацією процесу, яка може бути досягнута. 
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ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ: ПОГЛЯД В КОНТЕКСТІ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із важливих завдань з організації обліку в інвестиційних проектах є 

забезпечення співставності операцій проекту та господарських операцій 

підприємства, яке його реалізовує. Під господарською операцією розуміють дію 

або подію, яка викликає зміни в структурі активів, зобов’язань і власного капіталу 

підприємства [1, с. 4]. Операція ж проекту, не завжди призводить до зміни в 

структурі активів, зобов’язань і власного капіталу, тому виникає запитання – чи 

можна поставити знак рівності між цими двома поняттями? Виходячи з їх 

сутності, відповідь буде: і так, і ні. А якщо точніше, то в одних випадках операція 

проекту та господарська операція співвідносяться один до одного,  в інших – один 

до багатьох чи, навпаки. Окрім цього, можуть бути випадки, коли операція 

проекту не пов’язана з господарськими операціями взагалі.  

Отже, як бачимо, операція проекту в певній мірі дотична до поняття 

“господарська операція”. Однак, незважаючи на деяку відповідність 

господарським операціям, які виникають у зв’язку з реалізацією інвестиційного 

проекту, використовувати операції проекту як основу, навколо якої формується 

інформація про фактичну вартість проекту, неможливо. Відтак, для формування 

інформації про вартість проекту в бухгалтерському обліку виникатиме потреба в 

забезпеченні співставності операцій проекту та господарських операцій. Поряд із 

цим, необхідно врахувати, що структура операцій проекту формується ще на етапі 

підготовки бюджету проекту до їх фактичного здійснення. Тому, на даному етапі  

необхідно формувати структуру та зміст операцій проекту таким чином, щоб 

забезпечити їх відповідність господарським операціям підприємства та 

можливість їх подальшого відображення в бухгалтерському обліку. 

На нашу думку, для вирішення даного питання на підприємстві, яке 

періодично реалізовує інвестиційні проекти, доцільно провести певну уніфікацію 

операцій інвестиційного проекту. Для цього необхідно розробити довідник 

відповідностей операцій інвестиційного проекту господарським операціям 

підприємства. Звісно, що усі випадки передбачити неможливо, тому при 

здійсненні операцій проекту, які не передбачені даним довідником, їх слід 

погоджувати із працівниками, відповідальними за організацію та ведення обліку 

на підприємстві. 

Важливим моментом в організації обліку вартості проекту є також визнання 

господарської операції, як такої, що призводить до збільшення вартості 

інвестиційного проекту. Здійснивши аналіз методичної літератури з управління 

вартістю проекту, приходимо до висновку, що більшість авторів не акцентують 

уваги на питаннях розуміння сутності витрат проекту [2-4]. Іншими словами, існує 
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“не бухгалтерське” розуміння витрат проекту, під якими досить часто розуміють 

різноманітні господарські операції, такі, як: витрачання грошових коштів, 

закупівлі, тощо. Тому, вважаємо за доцільне, провести групування господарських 

операцій підприємства, які призводять до збільшення вартості інвестиційного 

проекту.  

Проаналізувавши господарські операції досліджуваних підприємств торгівлі, 

які пов’язані із формування вартості інвестиційного проекту, пропонуємо їх 

згрупувати наступним чином: 

1. Господарські операції, які призводять до збільшення вартості проекту, та 

пов’язані із капітальним будівництвом. 

2. Господарські операції, які призводять до збільшення вартості проекту, та 

пов’язані із виникненням витрат діяльності торговельного підприємства. 

3. Господарські операції, які призводять до збільшення вартості проекту, та 

пов’язані із передачею активів підприємства для використання їх в проекті (за 

винятком витрат).  

До першої групи нами пропонується відносити господарські операції, 

пов’язані з витратами на будівництво, що здійснюється як господарським, так і 

підрядним способом, для потреб інвестиційного проекту. 

Друга група включає господарські операції, які стосуються понесення витрат 

торговельним підприємством та безпосередньо чи опосередковано пов’язані з 

реалізацією інвестиційного проекту. Як приклад, в якості таких операцій, можна 

навести операції із нарахування заробітної плати керівнику проекту чи 

нарахування відсотків за банківським кредитом, отриманим на фінансування 

інвестиційного проекту. 

До третьої групи можна віднести господарські операції, які пов’язані з 

передачею майна підприємства, яке придбавалося для потреб  певного проекту або 

для поточної діяльності чи інших проектів, для використання в проекті. 

Наприклад, в ході реалізації проекту з запуску нового магазину, торговельне 

підприємство ввело в експлуатацію холодильне обладнання, яке було закуплено 

для даного проекту, або передано холодильне обладнання, яке раніше 

використовувалось в іншому магазині. Як приклад, можна ще навести 

господарську операцію з передачі розмінної монети в касу магазину, який має 

відкритися.  Зауважимо, що до даної групи не входять господарські операції, які 

пов’язані із передачею майна для використання в проекті та виникненням витрат 

чи капітальних інвестицій у вигляді будівництва.  

Виходячи із даного поділу, вартість проекту можна представити у вигляді 

моделі:   

                                            ACCEPV ,                                           (1) 

де PV – вартість проекту; 

СЕ – вартість об’єктів капітального будівництва, які збудовано в ході 

реалізації проекту; 
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С – витрати діяльності підприємства, які здійснено у зв’язку з реалізацією 

проекту; 

А – вартість активів, які передано для використання в проекті, за винятком, 

активів, які списано на витрати діяльності та активів, які списано на вартість 

об’єктів капітального будівництва. 

Поряд із цим, на вартість інвестиційного проекту необхідно поглянути з 

позиції можливості повторного використання активів та інших ресурсів, які були 

задіяні в ході реалізації проекту. В цьому контексті, нами пропонується 

розглядати вартість проекту як поєднання двох складових: вартості активів та 

інших ресурсів, спожитих безповоротно в ході реалізації проекту, та вартості 

активів та інших ресурсів, які спожиті в ході реалізації проекту, але можуть бути 

повторно використані в інших проектах чи в поточній діяльності торговельного 

підприємства. 

Пропонований нами поділ ресурсів, зумовлений необхідністю коректного 

визначення показника ліквідаційної вартості проекту, який, своєю чергою, 

використовується для оцінки привабливості проекту на етапі ініціювання і 

затвердження проекту та для оцінки результатів – після закриття проекту. 

Отже, як бачимо, що інформація про вартість інвестиційного проекту 

формується  на багатьох топологічних ділянках обліку, а сама вартість проекту  

включає: вартість об’єктів капітального будівництва, суму витрат, понесених 

підприємством в ході реалізації проекту та вартість активів підприємства, які 

передані для реалізації проекту. Тому, вважаємо за доцільне, організовувати збір 

та обробку інформації про вартість проекту в розрізі груп господарських операцій, 

що наведені вище. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Серед орендних операцій найбільше поширення в міжнародній практиці 

одержали лізингові операції. Лізинг, як фінансова послуга, набуває все більшого 

значення в розвитку економіки України, виступаючи одним із факторів зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, підвищення ефективності 

виробництва та покращення якості послуг. 

У сучасній економічній літературі дослідженню становлення та розвитку 

лізингових відносин присвячено праці багатьох учених, серед яких: А. М. Абазин, 

Дж. Адамс, Д. Блум, В. В. Вітрянський, В. Д. Газман, М. В. Карпа, І. О. Решетнік 

та ін. Незважаючи на значні здобутки у дослідженнях цих науковців, питання 

уточнення суті лізингу та узагальнення існуючих теоретичних підходів до його 

класифікації потребують подальшого вивчення.  

Лізинг – підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи 

залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне 

користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Таке майно є 

власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і 

погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 

сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1, с. 131]. 

Відповідно до законодавства, в Україні виділяють два види лізингу: 

фінансовий та оперативний. Їх визначення подано у Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 14 “Оренда” [4]. Згідно з Положенням, фінансова оренда 

(лізинг) – оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, 

пов’язаних з правом користування і володіння активом. Оренда вважається 

фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених ознак: 1) орендар набуває права 

власності на орендований актив після закінчення строку оренди; 2) орендар має 

можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його 

справедливу вартість на дату придбання; 3) строк оренди становить більшу 

частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди; 4) 

теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди 

дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди; 5) орендований 

актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати 

його без витрат на модернізацію, модифікацію, дообладнання; 6) орендар може 

подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату; 7) 

оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його 

втрати від припинення оренди; 8) доходи або втрати від змін справедливої 

вартості об’єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю. 

Операційна оренда, згідно з П(С)БО 14, це оренда інша, ніж фінансова. 
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Поділ лізингу на фінансовий і оперативний дається і в Податковому Кодексі 

України (ПКУ) [3]. В ПКУ говориться, що лізингові (орендні) операції 

здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу 

(оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень. 

Основною відмінністю між фінансовим і оперативним лізингом є те, що при 

фінансовому лізингу об’єкт лізингу по закінченню дії договору переходить у 

власність лізингоодержувача, а при оперативному залишається лізингодавцю. А, 

отже, за термін дії договору фінансового лізингу вартість об’єкта лізингу 

виплачується повністю, а при оперативному лише частково. За своєю природою 

оперативний лізинг дуже близький до оренди. Але об’єктами оперативного 

лізингу можуть бути лише основні засоби, що є принциповим для лізингової 

діяльності загалом. 

Здійснювати лізингову діяльність можуть наступні суб’єкти: 1) лізингодавець 

– юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом 

лізингу лізингоодержувачу; 2) лізингоодержувач – фізична або юридична особа, 

яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця; 

3) продавець (постачальник) фізична або юридична особа, в якої лізингодавець 

набуває матеріальне благо, що в наступному буде передано як предмет лізингу 

лізингоодержувачу; 4) інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами 

багатостороннього договору лізингу [2, с. 231]. 

Основними перевагами лізингу для орендарів є: а) одержання додаткового 

прибутку підприємством без придбання необоротних активів у власність; б) 

економія фінансових ресурсів на первісному етапі використання орендованих 

необоротних активів;  в) зниження бази оподаткування прибутку підприємства, 

оскільки, відповідно до діючого законодавства орендна плата включається до 

складу собівартості продукції (витрат), що знижує розмір балансового прибутку 

підприємства; г) зниження фінансових ризиків, зв’язаних з моральним старінням і 

необхідністю прискореного відновлення окремих видів необоротних активів. 

Серед недоліків лізингу можна назвати: а) зростання собівартості продукції у 

зв’язку з тим, що розмір орендної плати, зазвичай, набагато вищий, ніж розмір 

амортизаційних відрахувань. Це може послабити позиції підприємства і знизити 

рівень рентабельності; б) застосування прискореної амортизації підприємством 

може бути використано лише за згодою орендодавця, що обмежує швидкість 

оновлення майна; в) більш висока вартість, в окремих випадках, у порівнянні з 

банківським кредитом; г) оскільки до лізингового платежу входять амортизаційні 

відрахування, підприємство втрачає частину власних джерел фінансування 

необоротних активів; д) недоотримання доходу у формі ліквідаційної вартості 

основних засобів при оперативному лізингу. 

Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України мали 

безпосередній вплив на багатогалузеву діяльність споживчої кооперації. На 1 

січня 2014 року у споживчій кооперації АР Крим та областей нараховувалося 8204 

магазини, 2162 заклади ресторанного господарства, 388 ринків тощо [5, с. 3-4]. 



92 
 

Через неповну адаптацію до нових умов господарювання та нового законодавства 

за часи незалежності система споживчої кооперації втратила понад 80 % свого 

майна, суттєво зменшилася її частка на ринку роздрібної торгівлі. Програма 

подальшого реформування споживчої кооперації України передбачає перегляд 

концепції неподільного майна і перехід до поділу його на стратегічне майно, яке 

може бути використано для налагодження економічних зв’язків 

загальнодержавного рівня в системі споживчої кооперації та нестратегічне майно, 

яким споживчі товариства, їх спілки та створені ними підприємства можуть вільно 

розпоряджатися відповідно до законодавства [6]. Виходячи з цього, для споживчої 

кооперації питання оренди є актуальними як з точки зору відновлення 

матеріально-технічної бази, так і покращення фінансового стану за рахунок 

передачі вільного майна в оренду на основі взаємовигідного інтересу. 

Отже, на нашу думку, незважаючи на окремі недоліки, лізинг є одним із 

ефективних методів інвестування, який дає змогу без значної фінансової напруги 

підприємства забезпечити формування матеріально-технічної бази, та 

найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення. Щодо лізингу в 

Україні, то здійснивши аналіз позитивних моментів лізингової угоди, як позики на 

основі дисконтованих витрат, та розглянувши переваги та недоліки лізингових 

послуг, можна стверджувати, що за державної підтримки, хоча б на період 

становлення, лізинг в Україні може стати дієвим інноваційним інструментом 

модернізації економіки і альтернативою банківському кредиту. Саме розвиток 

лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у своєю 

чергою, призведе до багатьох позитивних змін в економіці. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Для формування ефективної системи бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання необхідно залучати якомога більше ефективних інноваційних 

інструментів, одним з яких є бенчмаркінг. Поняття бенчмаркінгу не має 

однозначного трактування, однак, більшість науковців пов’язують його з 

розповсюдженням передового досвіду. Провідні спеціалісти Глобальної мережі 

бенчмаркінгу (Global Benchmarking Network) визначають бенчмаркінг як 

безперервний стратегічний процес дослідження передового досвіду інших 

суб’єктів господарської діяльності; інструмент, що застосовується для виявлення, 

тлумачення, адаптації та впровадження способів покращення показників 

діяльності організації [1, с. 9]. 

Підвищення конкурентоспроможності, як головна мета бенчмаркінгу, 

передбачає забезпечення певних переваг у системі формування облікової 

інформації, а також в господарській діяльності суб’єкта в цілому. Досвід, 

отриманий при проведенні бенчмаркінгу бухгалтерського обліку, може 

використовуватися і в інших бенчмаркінгових проектах. Власне, бенчмаркінг – 

інноваційна технологія поширення кращої ділової практики. Бенчмаркінг, 

пов’язаний з постановкою цілей, є одним із компонентів процесу планування. 

Деякі дослідники поєднують його з циклом Демінга, що включає в себе чотири 

елементи: плануй, здійснюй, перевіряй, дій (PDCA). Окремі моделі бенчмаркінгу 

включають до 30 кроків, які необхідно пройти для досягнення результату. 

Спочатку бенчмаркінг широко застосовувався в бізнес-секторі, однак, на 

даному етапі соціально-економічного розвитку він знайшов широке застосування 

в діяльності установ публічного сектору, в управлінні територіальним розвитком 

країн, регіонів як методологія: оцінювання сучасного стану їх розвитку для 

визначення відповідних перспектив; розробки стратегічних планів та здійснення 

моніторингу їх реалізації. Зважаючи на різноманіття сфер застосування 

бенчмаркінгу, вважаємо за доцільне адаптувати його інструментарій до 

використання у сфері бухгалтерського обліку підприємницьких структур та 

неприбуткових організацій з метою удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення контролю формування фінансових результатів. 

Ефективність бенчмаркінгу бухгалтерського обліку суб’єкта господарської 

діяльності забезпечують наступні фактори: сукупність орієнтирів удосконалення 

облікової системи; механізм вибору пріоритетних напрямів удосконалення, які 

визначаються на основі ранжування потенціалів відносно якості, продуктивності, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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набору показників для обґрунтування еталонних систем бухгалтерського обліку 

фінансових результатів. 

В практичній діяльності суб’єктів господарювання можна виокремити два 

основні підходи до проведення бенчмаркінгу в сфері бухгалтерського обліку: 

1. Робота проводиться періодично. В залежності від її обсягу або виділяються 

окремі фахівці, які зайняті лише цим, або ж ці функції входять в коло завдань 

фахівців, які виконують й інші завдання. Перевагою такого підходу є те, що при 

правильно організованій роботі можна спрогнозувати більшість можливостей і 

загроз для бізнесу, прийняти правильні управлінські рішення в умовах наявності 

необхідної інформації. Недолік варіанту – відчутні витрати суб’єкта господарської 

діяльності для постійного відстеження змін середовища, в якому він функціонує. 

2. Бенчмаркінг проводиться за потреби, а саме: при надходженні сигналу про 

зміну загальногосподарської кон’юнктури чи кон’юнктури окремої галузі. В 

контексті нашого дослідження це може бути, наприклад, поява нової 

високоефективної інформаційної облікової системи, розробка інноваційного 

підходу до організації облікового процесу, впровадження нових інформативних 

форм облікової звітності тощо. Відповідна інформація доводиться до керівників, 

які відповідають за організацію процесу бенчмаркінгу. 

В ході аналізу інформації, одержаної при проведенні бенчмаркінгу, 

розробляється план впровадження отриманого досвіду в облікові процеси суб’єкта 

господарювання. Після результативної інтеграції отриманого досвіду робота з 

бенчмаркінгу припиняється до нового надходження інформації про зміну 

кон’юнктури. На практиці цей варіант використовується значно частіше, ніж 

перший, адже цьому можна дати логічне пояснення: безперервний процес 

бенчмаркінгу вимагає великої кількості ресурсів, відтак, його можуть дозволити 

собі далеко не всі суб’єкти господарської діяльності. Даний підхід також не 

позбавлений недоліків: при істотній зміні кон’юнктури часто виникає ситуація, 

коли керівництву необхідно приймати швидкі рішення в умовах інформаційної 

невизначеності. У таких випадках на проведення методично правильних 

досліджень може не вистачити ні коштів, ні часу, в результаті – велика 

ймовірність прийняття помилкових рішень. 

В основі бенчмаркінгу облікових процесів лежать специфічні показники, які 

повинні відображати особливості праці обліково-аналітичного персоналу і бути 

зрозумілими для учасників бенчмаркінгу. Л. М. Кузнєцова пропонує 

систематизувати показники, за допомогою яких можна порівняти системи 

бухгалтерського обліку, бізнес-процеси та функції суб’єктів господарської 

діяльності за п’ятьма основними групами [2]. 

Першу групу формують показники, що відображають помилки, виявлені 

системою внутрішнього контролю, а саме: відсоток помилок при обробці 

трансакцій, формуванні оборотно-сальдових відомостей, головної книги, інших 

реєстрів бухгалтерського обліку; відсоток неправильно закодованих вводів 

інформації в автоматизовану інформаційну облікову систему; відсоток первинних 
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облікових документів (податкових накладних, рахунків, накладних, табелів обліку 

використання робочого часу, розрахунково-платіжних документів – ВКО, ПКО, 

розрахунково-платіжних відомостей), сформованих з помилками. До другої групи 

належать показники, які відображають помилки, виявлені системою зовнішнього 

контролю: відсоток розбіжностей, виявлених при інвентаризації з аудиторами; 

відсоток помилок, виявлених при перевірці первинних документів, облікових 

реєстрів та фінансової звітності зовнішніми аудиторами. Третю групу формують 

показники, які відображають недотримання строків формування інформації, 

оформлення документів та здачі звітності, наприклад: відсоток прострочення 

строків подання фінансової, податкової та статистичної звітності обліковою 

службою суб’єкта господарювання; відсоток несвоєчасно наданих податкових 

накладних; кількість днів для закриття звітності; середній період виплати за звітом 

про використання коштів, виданих на відрядження або господарські потреби; 

відсоток часу, витраченого на виправлення облікової інформації. Четверту групу 

складають показники, що відображають ефективність систем бухгалтерського 

обліку: наявність автоматизованих процесів, які потребують мінімального 

втручання, об’єктивність і повнота облікової інформації, що акумулюється і 

зберігається у даній інформаційній системі; вартість оформлення розрахунків із 

оплати праці одного працівника суб’єкта господарювання; кількість оброблених 

трансакцій на одного працівника облікової служби; відсоток безнадійних боргів; 

ефективність внутрішнього аудиту; відношення зекономлених внутрішнім 

аудитом коштів до витрат на внутрішній аудит. До п’ятої групи належать 

показники, які відображають удосконалення системи бухгалтерського обліку: 

середня щорічна кількість днів навчання для працівників обліково-аналітичної 

служби; відсоток працівників бухгалтерії, які підвищили кваліфікацію. 

Після збору і систематизації всіх даних суб’єкт господарської діяльності 

визначає стан розвитку обліку і встановлює, в чому і наскільки він відстає від 

інших суб’єктів, визначає пріоритети проведення змін. Детальне поглиблене 

порівняння слід проводити за показниками, по яких відмінності особливо великі, 

отож, можна очікувати на значні покращення. Для доступності сприйняття 

інформацію рекомендується подавати у вигляді таблиць і діаграм. Інструментом 

подолання прогалин в організації бухгалтерського обліку суб’єкта 

господарювання може стати бенчмаркінг, який виходить за межі галузевої 

парадигми і дозволяє навіть конкурентам спілкуватися один з одним. Ефективне 

застосування методології бенчмаркінгу, як інструменту вдосконалення облікових 

процесів, є можливим, якщо його проведення ретельно підготовлено усіма 

зацікавленими сторонами – владою, представниками науки і бізнесу, системою 

освіти та громадянським суспільством.  
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ РОЗДРІБНИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: МІФ ЧИ 

РЕАЛЬНІСТЬ? 
 

Роздрібні торговельні підприємства споживчої кооперації змушені виживати 

в умовах постійної та активної конкуренції, а тому ефективність даних суб’єктів 

господарювання залежить від умілого та успішного їх управління в умовах 

інформатизації їх діяльності. У сучасних реаліях господарювання, інформаційні 

технології мають значний вплив на практику ведення бізнесу, адже від 

оперативності, надійності й точності зібраної облікової інформації залежить 

обґрунтованість прийнятих управлінських рішень. Особлива актуальність у цьому 

простежується в тих підприємствах, які за своєю сутністю мають 

децентралізовану організаційну структуру, тобто розгалужену систему віддалених 

структурних підрозділів, що саме характерно для системи споживчої кооперації. 

За даних умов, збір та передача облікової інформації найчастіше відбувається за 

допомогою наявного програмного забезпечення, комунікаційних засобів та 

технологій, що є у розпорядженні підрозділів підприємства. А тому, у 

централізованій бухгалтерії, що об’єктивно є місцем систематичного збору та 

обробки всієї отриманої інформації, виникає проблема в синхронізації та 

консолідації даних. Таким чином, метою даної роботи є вивчення можливості 

застосування в практичній діяльності роздрібних торговельних підприємств 

хмарних технологій, що на сьогодні є сучасним та перспективним напрямом в 

модернізації інформаційної бізнес-інфраструктури підприємства. 

В Україні дана технологія є новою, що пояснює недостатність її наукових 

досліджень, та невпевненістю підприємств в їх впровадженні. Питанням 

інформаційних технологій в обліку присвячені праці таких відомих учених, як: М. 

І. Бондар, Ю. А. Вериги, І. Ю. Кравченко, Ю. А. Кузьмінського, І. І. Матієнко-

Зубенко, В. О. Осмятченко, Л. О. Терещенко. Однак поряд із такими вагомими 

дослідженнями, проблематика застосування хмарних та інтернет-технологій, які 

можна використати в обліку, залишається практично не розглянутою. Такі 

дослідники, як: Р. І. Мачуга, В. В. Муравський, С. Ю. Робул намагаються донести 

до загалу інформацію про нове для українського суспільства та бізнесу явище – 

хмарні технології в економіці. 

За своєю сутністю, хмарна технологія є логічним еволюційним продовженням 

інформаційних технологій, розвиток та поширення якої пов’язують із 

розповсюдженням Інтернету у світі, як одного із найбільш загальнодоступного 

способу комунікації не лише в особистому, а й в діловому світі. 

Із метою кращого розуміння принципу функціонування системи хмарних 

технологій прийнято їх умовно розділяти на передню (front end) та задню (back 



97 
 

end) частини (рис. 1), які з’єднуються між собою через Інтернет. Першою 

частиною користується замовник послуги (клієнт), а друга і є тією самою 

“хмарною” частиною системи.  

Доцільність використання хмарних технологій в економіці, на думку Р. І. 

Мачуга, аргументують їх головні переваги: отримання доступу до 

обчислювальних потужностей і необхідного дискового простору засобами мережі 

Інтернет; користувачеві не потрібно створювати власну обчислювальну мережу, за 

рахунок чого можливе скорочення витрат на утримання ІТ-структури 

підприємства; доступ користувача до готового сервісу провайдера, власника 

хмари, і, як наслідок, відсутність потреби в розгортанні на підприємстві 

апаратного і програмного забезпечення відповідного рівня і профілю та ін [1]. 

Розглядаючи особливості роботи хмарних технологій в обліку, на нашу 

думку, доцільно погодитися із В. В. Муравським, який відстоює думку про те, що 

у зв’язку із запровадженням сучасної комунікаційної техніки організації обліку, 

поділ форм організації обліку на централізовану та децентралізовану втрачає свою 

актуальність. А тому, автор пропонує виділяти комбінований варіант організації 

обліку з децентралізованим ухилом та комбінований варіант з централізацією 

обробки облікової інформації. Останній, за його словами, організаційний варіант є 

особливо актуальним при передачі до виконання хмарному середовищу усіх 

обчислювальних процедур від первинного збору облікових даних до 

автоматизованого відправлення звітних документів зацікавленим особам [2,с.268].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Типова організація роботи хмарних технологій 

Якщо розглядати способи використання хмарних технологій та їх еволюції, 

можна виокремити наступні способи надання та використання даних послуг: IaaS 

(Infrastructure as a Service) – передбачає надання користувачам на аутсорсинг 

власної ІТ-инфраструктури із сервісною її підтримкою, за цих умов підприємства 

орендують інфраструктуру дата-центрів, із подальшим володінням власними 

бізнес-додатками; SaaS (Software as a Service) – надає доступ до додатків, якими 

володіє постачальник послуги, для підприємств це є вигідним способом 
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отримання послуг, у першу чергу, завдяки економії грошових коштів, які 

витрачаються на придбання та утримання програмного забезпечення; PaaS 

(Platform as a Service) – постачальник надає у розпорядження інтегровану 

платформу для розробки, тестування, розгортання й підтримки хмарних додатків; 

Аутсорсинг автоматизації бізнес-процесів – форма хмарної технології, яка, на 

даний момент, набуває найбільшого розповсюдження, коли власник “хмари” 

пропонує в розпорядження замовникам власні адаптовані моделі ведення 

спільного бізнесу; Cloud Services Brokerage – це брокери хмарних послуг, поява 

яких зумовлена кількістю та різновидом “хмар”, а тому вони головною своєю 

метою вбачають створення умов для взаємодії між постачальниками і 

користувачами даних сервісів. Тобто, за таких умов, хмарні технології, цілком 

можна розглядати як товар, а ф’ючерси на завантаження обчислювальних 

потужностей – стануть предметом торгів на даних біржах. 

Як можемо спостерігати, хмарні технології – є чудовим інноваційним 

інструментом, який в свою діяльність можуть запровадити роздрібні торговельні 

підприємства споживчої кооперації. Проте, варто пам’ятати, що дані підприємства 

можуть зіткнутися із спротивом персоналу, оскільки це потребує не лише 

додаткового його навчання, а й викликає недовіру до всього нового. Ще однією 

перепоною є те, що не всі виробники програмних продуктів у змозі перелаштувати 

архітектуру власних програм на здійснення своїх функцій у “хмарі” між різними 

дата-центрами.  Також, існують перестороги із приводу захисту в інформаційному 

середовищі своєї конфіденційної інформації, що ставить під загрозу всю 

інформаційну безпеку підприємства. Але, поряд із переліченими стримуючими 

факторами при впровадженні даної технології, існують і позитивні сторони, а 

саме: модернізація діяльності підприємства відповідно до наукових розробок, що 

зробить його більш гнучким до динамічного ринкового середовища; можливість 

заощадження фінансових ресурсів на інформаційну систему, оскільки  кінцевий 

споживач буде купувати не програмне забезпечення, а послуги, які вона може 

виконувати; зникає необхідність у вдосконаленні обладнання клієнта, адже цим 

буде займатися “хмара”; і, на нашу думку, найбільш головне – можливість доступу 

до власних даних із будь-якого місця, у будь-який час, де є доступ до мережі 

Інтернет. Отже, використання хмарних технологій в діяльності роздрібних 

торговельних підприємств споживчої кооперації є цілком реальним та необхідним 

фактором в їх розвитку. Перспективу подальших досліджень убачаємо у розгляді 

програмного забезпечення й хмарних сервісів, що можуть бути використані для 

цілей обліку.  
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 

Інвентаризація – метод бухгалтерського обліку, а при проведенні 

документальних ревізій – прийом фактичного контролю, який здійснюється 

шляхом безпосередньої перевірки наявності та стану товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, розрахунків, обсягу виконаних робіт і реальності 

статей балансу. 

Інвентаризація є одним із прийомів господарського обліку, що дозволяє 

встановити фактичну наявність майна на певний момент часу. Інвентаризація 

виконує три основні функції: економічну (як елемент обліку та контролю); 

соціальну (як форма участі працівників в організації обліку і контролю); виховну 

(як засіб виховання дбайливого ставлення до майна). 

Принципами інвентаризації є: раптовість; порівнянність одиниць виміру; 

плановість; об'єктивність; юридична правомочність результатів; безперервність; 

повнота охоплення об'єктів; виховний вплив і матеріальна відповідальність; 

оперативність і економічність; гласність. Інвентаризація, як засіб контролю за 

збереженням товарно-матеріальних цінностей і перевірки організації матеріальної 

відповідальності, класифікується за різними ознаками. 

Залежно від часу проведення та ролі в господарському процесі розрізняють 

планові та раптові (позапланові) інвентаризації. Планові інвентаризації проводять 

періодично згідно з планом (графіком) у заздалегідь намічені терміни. 

Позапланові інвентаризації проводять за розпорядженням керівників підприємств 

або вищестоящих організацій, слідчих органів та інших контролюючих органів у 

випадках особливої необхідності (переоцінка, передача, встановлення фактів 

розкрадань, документальна ревізія тощо). 

За повнотою охоплення об’єктів інвентаризації поділяють на суцільні та 

часткові. Суцільна (повна) інвентаризація здійснюється в передбачені терміни, 

при цьому інвентаризують не тільки товарно-матеріальні цінності та грошові 

кошти підприємства, але і правильність розрахунків з іншими організаціями, 

вивіряють сальдо за основними статтями балансу. При частковій інвентаризації 

перевіряють окремі види засобів, наприклад товари, готівку, основні засоби. Як  

різновид часткових інвентаризацій можна виокремити інвентаризації вибіркові. Їх 

проводять, як правило, по товарах, за якими пред’являють претензії у зв’язку з 

нестачею; уцінених, морально застарілих і зіпсованих ТМЦ; а також у випадках, 

коли повна інвентаризація товарів є не доцільна. 

На думку багатьох економістів, інвентаризація є спільним елементом методу 

господарського контролю та бухгалтерського обліку, завдяки чому її контрольні 

функції в справі збереження майна істотно посилюються. Інвентаризація як 
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елемент методу бухгалтерського обліку та елемент методу господарського 

контролю не є тотожні між собою. 

По-перше, переліком вирішуваних завдань. Якщо головне завдання 

інвентаризації, як елемента методу бухгалтерського обліку, полягає у 

встановленні відповідності облікових і фактичних даних щодо наявності та стану 

майна і створенні найбільш ефективного інформаційного забезпечення для 

прийняття управлінських рішень, то основна мета інвентаризації як елемента 

методу господарського контролю полягає у здійсненні контролю за збереженням 

майна, підтвердженням або спростуванням виявлених ревізією порушень і 

зловживань. 

По-друге, складом суб’єктів здійснення. Інвентаризації в цілях 

внутрішньогосподарського контролю проводять на підприємствах 

інвентаризаційні комісії. Інвентаризацію в процесі ревізій і перевірок здійснюють 

ревізійні комісії або спеціальні інвентаризаційні комісії під керівництвом ревізора. 

По-третє, охопленням об'єктів. Інвентаризація як елемент методу 

бухгалтерського обліку здійснюється, в основному, в обов’язковому,  плановому 

та суцільному порядку у встановлені терміни. Інвентаризації, що проводяться в 

ході ревізії, відносять до часткових, вибіркових а терміни проведення залежать від 

плану проведення ревізій, перевірок та інших обставин. 

По-четверте, обсягом охоплення вирішуваних питань. Інвентаризації, що 

проводяться з метою бухгалтерського контролю, носять характер інструктування, 

надання кваліфікованої допомоги матеріально відповідальним особам у 

налагодженні облікової роботи, виявляють природній убуток товарно-

матеріальних цінностей  і реальність річних виробничо-фінансових показників. У 

період же ревізії інвентаризації виконують в основному вузьку функцію контролю 

за наявністю і збереженням власності, характеризують якість проведеної раніше 

інвентаризаційної роботи. 

Незалежно від виду діяльності практично кожне підприємство може 

зіткнутися з труднощами проведення раптової інвентаризації. Необхідність 

позапланового підрахунку активів може виникнути з ряду об'єктивних причин. 

Але якими б вони не були, слід ретельно підготуватися до майбутньої процедури 

контролю майнового стану. 

Вимагати проведення раптової інвентаризації можуть такі основні випадки 

господарського життя підприємства. 

1. Розтрата або розкрадання майна. Недбальство співробітників, халатне 

ставлення до роботи, умисне привласнення – від негативних проявів людських 

слабкостей не застраховане жодне підприємство. А в результаті керівництво 

стикається з такою проблемою, як нестача грошових коштів у касі, пропажа 

господарського інвентарю або товару зі складу. Грамотний бухгалтер легко 

розкриє факти розкрадань за допомогою правильно складених первинних 

документів і звітів щодо товарно-матеріальних цінностей. Вирішальну роль у 

даному випадку відіграє інвентаризація і раптовий характер її проведення. При 
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цьому матеріально-відповідальна особа повинна бути в невіданні щодо обсягів і 

термінів майбутньої перевірки для того, щоб неможливо було фальсифікувати 

дані. 

Керівник підписує наказ про терміновий позаплановий підрахунок майна з 

метою порівняння реальних даних з даними бухгалтерського обліку. 

Інвентаризація каси виявить нестачу, доведе вину працівника, дозволить 

застосувати відповідні міри впливу. Термінова ревізія складських запасів також 

оперативно виявить нестачу підзвітних матеріалів і товарів. Оформлені та 

підписані інвентаризаційні акти послужать підставою для прийняття керівництвом 

правильного рішення на адресу винних. 

2. Форс-мажорні обставини. Стихійні лиха, природні катаклізми 

непередбачувані і часто завдають значної шкоди майну підприємства. Причому 

руйнування бувають досить масштабними. У таких випадках неможливо обійтися 

без залучення компетентних співробітників сторонніх організацій, що здійснюють 

необхідні юридичні та бухгалтерські експертні послуги. Збитки в результаті форс-

мажорних обставин підлягають обов’язковому підрахунку, оцінюванню, 

правильному відображенню на рахунках бухгалтерського обліку. У даному 

випадку раптова інвентаризація дасть повну об'єктивну інформацію про наслідки 

надзвичайної події. Надалі грамотно проведена процедура, що зафіксувала як сам 

факт форс-мажору, так і понесену шкоду, послужить переконливим доказом у 

врегулюванні договірних спорів з контрагентами фірми. 

Таким чином, при інвентаризації виявляються такі факти, які не піддаються 

документальному оформленню. Інвентаризація є одним із найбільш доступних і 

дієвих інструментів подальшого контролю, тобто контролю, реалізованого через 

певний, часто значний час після проведення бухгалтерських процедур, за 

достовірністю даних бухгалтерського обліку про наявність майна та стан 

зобов’язань і коштів у розрахунках.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДА СУЧАСНОГО АУДИТУ 

 

Сучасний аудит, як прикладна економічна наука, розвинувся з науки про 

контроль. Якщо метафорично описати співвідношення між ними, то наука про 

контроль є стовбуром, на якому у різний час виросли та зміцніли паростки аудиту, 

ревізії і судово-бухгалтерської експертизи. Наука про контроль відіграє для аудиту 

роль метанауки, тобто такої науки, що забезпечує його розвиток на основі 

універсальної термінології, методів дослідження та організації тощо.  

Це означає, що аудит слід розглядати як розвиток контролю, його особливу 

організаційну форму, виникнення якої обумовлене часом та потребами економіки 

та суспільства. Але, хоча досягнутий прогрес у становленні аудиту в Україні 

можна охарактеризувати як помітний, практика аудиту майже не перетнула межі 

історичної фінансової інформації, а його методологія орієнтована на виконання 

підтверджувальної функції, а не на оцінку ризиків та системних впливів на 

діяльність підприємства. Ця проблема досліджується у багатьох фундаментальних 

наукових працях [1-6], хоча її вирішення важливе не лише для науки.  

Сьогодні аудит є одним з найбільш поширених видів професійних послуг, 

користувачами яких, прямо чи опосередковано, виступають мільйони людей. Тому 

зміст та якість цих послуг є безумовними детермінантами сучасних наукових 

досліджень. Крім того, аудит, як прикладна економічна наука, перебуває у 

постійній взаємодії з іншими науками, збагачується за рахунок впливу 

інформаційних технологій, адаптується під суспільно-економічні реалії. Його 

розвиток відбувається під впливом низки глобальних тенденцій, характерних для 

економіки та бізнесу останніх років. 

Першою з цих тенденцій є прогресуюча професіоналізація управління 

компаніями та менеджменту загалом. У різних країнах цей процес розпочався у 

різний час, але відбувається він майже однаково. Розвиток ринкових механізмів та 

конкуренції поступово призводить до відсунення власників від безпосереднього 

управління компаніями. Відповідно, передача повноважень найманим 

менеджерам, зменшення впливу акціонерів на процеси управління обумовлюють 

розвиток компенсаторних механізмів, одним з яких є залучення незалежних 

експертів у галузі бухгалтерського обліку – аудиторів.  

Перманентний конфлікт інтересів між зацікавленими сторонами (насамперед, 

власниками) і найманими менеджерами вимагає незалежного, “арбітражного”, 

вирішення, для якого запрошується третя, професійно кваліфікована, сторона. 

Аудитори, підтверджуючи своїм звітом показники фінансової звітності та іншу 

інформацію, підготовлену вищим керівництвом компаній, збільшують рівень 

довіри до неї з боку потенційних користувачів, сприяють підвищенню 

інвестиційної та підприємницької активності.  
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Другою тенденцією, що визначає розвиток аудиту як науки та професійної 

діяльності, є активна глобалізація економіки, що особливо посилилася наприкінці 

ХХ – на початку ХХІ ст. На думку академіка О. Т. Богомолова, саме глобалізація 

економіки “утворює основу всіх глобалізаційних процесів” [7, с. 13].  

Глобалізаційні процеси характеризуються швидким зростанням міжнародної 

торгівлі, посиленням ролі транснаціональних корпорацій (ТНК), зростанням ролі 

світових фінансових організацій (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, 

Світова організація торгівлі та ін.). Глобальний характер сучасного бізнесу, 

посилення впливу міжнародних інвестиційних організацій, ускладнення 

організаційних структур та процесів виробництва товарів та послуг призводять до 

посилення ролі стратегічного менеджменту, спрямованого, насамперед, на вибір 

оптимального шляху розвитку підприємства на основі аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Господарювання в умовах конкуренції з іншими підприємствами, підвищення 

впливу споживачів, громадських та професійних організацій, державних 

регуляторів обумовлює необхідність ґрунтовного аналізу навколишнього ділового 

оточення. М. Е. Портер слушно зауважує, що релевантне зовнішнє середовище 

фірми є дуже широким, оскільки включає соціальні та економічні чинники, але 

ключовий аспект зовнішнього оточення фірми – це галузь (або галузі), в якій вона 

веде конкурентну боротьбу [8, c. 20]. 

Потреба досягнення конкурентних переваг і прагнення посісти позицію 

лідера у галузі змушує міжнародні та національні компанії широко 

використовувати не тільки власних працівників, але й вдаватися до професійних 

послуг зовнішніх експертів – аудиторів. 

Необхідність залучення незалежних аудиторів для виконання завдань з 

надання впевненості та здійснення експертного консультування у сфері 

управління бізнесом виникає, насамперед, у великих диверсифікованих компаній, 

які працюють на міжнародних ринках та займаються різними видами діяльності. 

Власникам таких компаній важливо налагодити дієвий та інформативний 

контроль за роботою менеджерів і динамікою результативності бізнесу. Аудитори 

є найпершими помічниками акціонерів та інших суспільних груп у справі 

забезпечення прозорості механізмів корпоративного управління та розкриття 

публічної фінансової інформації. Аудиторська діяльність своїм динамічним 

розвитком протягом останніх десятиліть значною мірою завдячує процесам 

глобалізації, розширенню та диверсифікації транснаціональних і національних 

компаній у процесі еволюційного розвитку світових економічних відносин. 

Третьою загальною тенденцію, що формує засади сучасного аудиту, ми 

вважаємо концентрацію та розвиток інтелектуальних ресурсів та знань. Сьогодні 

знання стають основною конкурентною перевагою фірми та основою 

інноваційного розвитку економіки. Все більший відсоток активної робочої сили 

має в основі своєї діяльності роботу з інформацією та знаннями. В економічно 

розвинених країнах цей показник наближається до 50%. У ряді країн (США, 
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країни Західної Європи, Японія) йде процес становлення економіки знань, а інші 

країни (наприклад, Китай) ставлять перед собою завдання побудови такої 

економіки [9, с. 53]. У сфері професійних послуг, до якої належить аудит, 

концентрація знань та інтелектуальних ресурсів знайшла відображення, 

насамперед, у створенні глобальних аудиторських фірм.  

Сьогодні більшість транснаціональних компаній світу обслуговуються 

представниками так званої “Великої Четвірки”. Кожна з цих фірм, попри 

глобальний характер діяльності, має відповідну спеціалізацію: наприклад, PwC 

обслуговує 76% компаній енергетичного сектора, а KPMG – 60% фінансових 

організацій [10, с. 36]. В офісах “Великої Четвірки”, розташованих по всьому 

світу, станом на кінець 2012 року працювало більше 685 тис. чол. Зрозуміло, що 

використання такого потужного інтелектуального потенціалу дозволяє ефективно 

вирішувати складні фінансові, облікові та інші проблеми клієнтів, виступати 

експертами з багатьох питань економіки та управління фірмою.  

Четверта тенденція розвитку аудиту пов’язана зі стрімким зростанням 

інформатизації систем управління підприємствами та прогресом у сфері нових 

комп’ютерних технологій. Обсяг інформації, яка є доступною для використання 

менеджерами, інвесторами, державними органами та іншими зацікавленими 

особами, з кожним роком зростає. Змінюються також засоби та технології доступу 

до інформації: сьогодні вони дозволяють безперешкодно взаємодіяти з 

географічно віддаленими користувачами через мережу Інтернет, за лічені секунди 

обмінюватися величезними обсягами даних і працювати з інформацією у режимі 

реального часу.  

Разом з тим, вибухове зростання інтенсивності та обсягів інформаційних 

потоків у бізнесі обумовило зростання попиту на послуги із забезпечення 

впевненості щодо достовірності фінансової та іншої публічної інформації, що 

потрапляє на ринки і може розглядатися як специфічний товар. Висновок 

аудиторів є одним з основних “сертифікатів якості” для такої інформації; він 

збільшує її цінність для користувачів і, відповідно, формує вартість на ринку 

інтелектуальних послуг. Таким чином, аудит як професійна діяльність бере участь 

у процесі формування вартості на міжнародних та місцевих ринках. 

Названі тенденції досліджувалися нами тривалий час, починаючи з кінця 

1990-х років. Вони є взаємопов’язаними за своєю природою і в комплексі з 

іншими чинниками формують сучасне бачення аудиту. Його важливість та 

привабливість для численних зацікавлених осіб (акціонерів, інвесторів, 

менеджерів, кредитних установ тощо) обумовлюється тим, що аудитори не 

виступають інструментом реалізації державної політики, засобом примусу чи 

покарання. Вони відіграють роль професійних порадників та експертів з питань 

організації бухгалтерського обліку, поліпшення фінансового стану, сприяння 

формуванню позитивного іміджу підприємства. Аудитор часто виступає у ролі 

арбітра при розв’язанні численних суперечок та помічником у вирішенні складних 

професійних питань, що робить його важливою фігурою у діалозі інвесторів та 
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суспільства з менеджментом компаній. Сьогодні можна з упевненістю 

передбачити, що в умовах інформаційної економіки майбутнього ця роль буде 

лише посилюватися. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ СКЕПТИЦИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ В 

АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

МСА вимагають, щоб аудитор здійснював професійне судження та зберігав 

професійний скептицизм протягом планування та виконання аудиту, зокрема [2, с. 

248]: ідентифікував та оцінював ризики суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки, виходячи з розуміння суб’єкта господарювання та його 

середовища, включаючи внутрішній контроль суб’єкта господарювання; 

отримував достатні та прийнятні аудиторські докази щодо існування суттєвих 

викривлень, розробляючи та виконуючи відповідні дії у відповідь на оцінені 

ризики; формував думку про фінансову звітність, виходячи з висновків, зроблених 

на основі отриманих аудиторських доказів. 

Аудитор повинен планувати і виконувати аудиторську перевірку з 

професійним скептицизмом , усвідомлюючи, що можуть існувати обставини, які є 

причиною суттєвого викривлення у фінансових звітах [2, с. 250] . Професійний 

скептицизм передбачає, наприклад, особливу увагу до: аудиторських доказів, які 
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суперечать іншим отриманим аудиторським доказам; інформації, яка викликає 

сумнів щодо достовірності документів і відповідей на запити, які мають 

використовуватися як аудиторські докази; умов, які можуть свідчити про можливе 

шахрайство; обставин, які припускають необхідність проведення аудиторських 

процедур додатково до процедур, яких вимагають МСА [3, с. 177].  

Дотримання професійного скептицизму під час аудиту є необхідним, якщо 

аудитор, наприклад, має зменшити ризики: 

- невиявлення незвичайних обставин; 

- надмірного узагальнення під час формулювання висновків на основі 

аудиторських спостережень; 

- використання невідповідних припущень під час визначення характеру, часу 

та обсягу аудиторських процедур і оцінки їхніх результатів. 

Професійний скептицизм потрібний для критичної оцінки аудиторських 

доказів. Він передбачає: ставлення під сумнів суперечливих аудиторських доказів, 

достовірності документів і відповідей на запити, а також іншої інформації, 

отриманої від управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями; розгляд достатності та прийнятності отриманих аудиторських 

доказів з огляду на обставини, наприклад у випадку, якщо існують чинники 

ризику шахрайства. 

Професійний скептицизм означає, що аудитор критично оцінює, ставлячи під 

сумнів, обґрунтованість отриманих аудиторських доказів та очікує на виявлення 

аудиторських доказів, які суперечать (чи ставлять під сумнів) достовірність 

документів, відповіді на запити та іншу інформацію, отриману від найвищого 

управлінського персоналу. 

Роблячи запити та виконуючи інші аудиторські процедури, аудитор не 

задовольняється отриманням менш ніж переконливих аудиторських доказів, що 

базуються на припущенні про доброчесність та чесність управлінського та 

найвищого управлінського персоналу. Відповідно, пояснення управлінського 

персоналу не замінюють отримання достатніх та відповідних аудиторських 

доказів для формування обґрунтованих висновків, що їх буде покладено в основу 

аудиторської думки [2, с. 273] . 

Аудитор повинен застосовувати професійне судження під час планування та 

виконання аудиту фінансової звітності. Професійне судження здійснюється 

протягом усього аудиту. Потреба професійного судження виникає стосовно 

рішень: 

- суттєвості аудиторського ризику; 

- характеру, часу та обсягу аудиторських процедур, які використовуються і 

для відповідності їх вимогам МСА та збирання аудиторських доказів; 

- оцінки того, чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, та чи 

потрібно зробити більше для досягнення цілей МСА і, таким  чином, загальних 

цілей аудитора; 
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- оцінки суджень управлінського персоналу під час застосування застосовної 

концептуальної основи фінансової звітності суб'єкта господарювання; 

- формулювання висновків, які ґрунтуються на отриманих аудиторських 

доказах, наприклад, оцінювання достатності попередніх оцінок, зроблених 

управлінським персоналом під час складання фінансової звітності [1, с. 104]. 

Професійне судження не використовується як обґрунтування рішень, які 

інакше не підтверджуються фактами та обставинами завдання або достатніми та 

прийнятними аудиторськими доказами. 

Професійне судження є суттєвим для належного проведення аудиту. Причина 

полягає у тому, що тлумачення відповідних етичних вимог і МСА , а також 

достатні рішення, потрібні у процесі всього аудиту, неможливо здійснити, не 

застосовуючи відповідні знання та досвід до фактів і обставин. Професійне 

судження потрібне, зокрема, стосовно рішень про: суттєвість та аудиторський 

ризик; характер, час та обсяг аудиторських процедур, які використовуються для 

відповідності вимогам МСА та збирання аудиторських доказів; оцінка того, чи 

отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, та чи потрібно зробити більше 

для досягнення цілей МСА і, таким чином, загальних цілей аудитора; оцінка 

суджень управлінського персоналу під час застосування застосовної 

концептуальної основи фінансової звітності суб’єкта господарювання; 

формулювання висновків, які ґрунтуються на отриманих аудиторських доказах, 

наприклад, оцінювання достатності попередніх оцінок, зроблених управлінським 

персоналом під час складання фінансової звітності [1, с. 106]. 

Характерна ознака професійного судження, яке очікується від аудитора, 

полягає у тому, що його здійснює аудитор, професійна підготовка, знання та 

досвід якого допомагають набути компетентності, потрібної для досягнення 

компетентних суджень. Здійснення професійного судження у будь-якому 

конкретному випадку ґрунтується на фактах та обставинах, які відомі аудиторові. 

Професійне судження потрібно здійснювати протягом усього аудиту. Його також 

потрібно належно документувати. Щодо цього, вимагається, щоб аудитор складав 

аудиторську документацію, достатню для того, щоб досвідчений аудитор, який не 

був попередньо причетний до аудиту, міг зрозуміти значні професійні судження, 

здійснені під час формування висновків щодо значущих питань, які виникають під 

час аудиту. Професійне судження не слід використовувати як обґрунтування 

рішень, які інакше не підтверджуються фактами та обставинами завдання або 

достатніми та прийнятними аудиторськими доказами [2, с. 276]. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ПОБУДОВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Територіальна рекреаційна система – це форма організації рекреаційної 

діяльності на певній території, що забезпечує функціональний взаємозв’язок, 

взаємодію та координацію всіх підсистем, блоків і елементів рекреаційного 

господарства для надання послуг відпочинку. Функціонування територіальних 

рекреаційних систем є ефективним, як комплексу рекреаційного господарства, за 

умов дотримання організації скоординованої і раціональної функціональної 

взаємодії всіх складових і учасників рекреаційного процесу.  

Загальні теоретичні і практичні аспекти щодо дослідження сутності та обліку 

природної діяльності, у яких функціонують територіальні рекреаційні системи, 

здійснювали Р. Адамс, В. М. Жук, І. В. Замула, П. О. Куцик, Н. М. Малюга, Ю. С. 

Цал-Цалко, О. М. Чабанюк, В. І. Чиж, В. О. Шевчук, та ін. Однак недостатньо 

дослідженими залишаються питання визначення впливу класифікації 

рекреаційних систем на побудову бухгалтерського обліку.  

В основу побудови обліку територіальних рекреаційних систем доцільно 

покласти їх класифікацію. З огляду на суспільні функції та спеціалізацію 

рекреаційної діяльності територіально-рекреаційні системи класифікують: 

1) за основними напрямками рекреаційної діяльності: територіальні 

рекреаційні системи лікувального напрямку; територіальні рекреаційні системи 

оздоровчо-спортивного напрямку; територіальні рекреаційні системи 

пізнавального напрямку;  

2) за значенням: регіонального, загальнодержавного, міжнародного; 

3) за часом проведення рекреаційних заходів: довготривалої рекреації, 

короткотривалої рекреації; 

4) за мірою віддаленості від споживачів: ближні, віддалені. 

В сучасних умовах господарювання територіальні рекреаційні системи слід 

розглядати як вид регіонального ринку – ринку рекреаційних послуг. 

Регіональний ринок рекреаційних послуг – це середовище, де здійснюється 

розподіл і реалізація рекреаційних послуг. Цей ринок виконує такі функції, як: 

 надання рекреаційних послуг і здійснення контролю за їх асортиментом, якістю і 

обсягом та встановлення суспільної корисності послуг, визначення їх реальної 

вартості в умовах конкуренції. 

Регіональний ринок рекреаційних послуг має ряд особливостей формування 

та розвитку, які обумовлені специфікою товару цього ринку: процес надання та 

споживання рекреаційних послуг співпадає в часі та просторі; йому передує 

пред’явлений попит, притаманні сезонні коливання та непостійність якості; 

неможливість нагромадження, збереження та транспортування, що породжує 
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нерівномірність попиту і пропозиції. В даному випадку пропозиція – це 

сукупність рекреаційних послуг, які рекреаційні установи можуть представити на 

ринок протягом певного періоду і за відповідними цінами. Що ж до попиту на 

рекреаційні послуги, то він визначається рекреаційними потребами. Потреби в 

кожній рекреаційній підгалузі формуються під впливом різних факторів. Зокрема, 

потреба в санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні виникає через 

порушення стану здоров’я, необхідність в профілактичному оздоровленні, 

відтворенні фізичних, психічних сил. Потреби у відпочинку та туризмі 

визначаються необхідністю зняття фізичної, психічної втоми та напруги, 

прагнення до духовного, інтелектуального, фізичного розвитку. 

Бухгалтерський облік у рекреаційних системах має будуватись з огляду на 

необхідність вирішення таких проблем: 

–виявлення тенденцій розвитку територіальних рекреаційних систем та їх 

облікових складових, що сприятиме формуванню інформації про напрями 

управління з метою стабілізації економіки регіонів; 

– визначення об’єктів бухгалтерського обліку територіальних рекреаційних 

систем у складі рекреаційних активів, рекреаційних зобов’язань; рекреаційних 

витрат, рекреаційних господарських процесів; прав використання рекреаційних 

природних ресурсів; рекреаційних природних ресурсів; рекреаційних результатів; 

–формування підходів до організації та методики бухгалтерського обліку 

витрат, доходів та результатів діяльності територіальних рекреаційних систем; 

–необхідність формування звітності про витрати, доходи та результати 

діяльності територіальних рекреаційних систем. 

Таким чином, бухгалтерський облік у рекреаційних системах має формувати 

інформацію у кількісних та якісних вимірниках про їх функціонування з метою 

визначення впливу на сталий розвиток рекреаційних регіонів як передумови його 

майбутнього. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ 
 

Ринок фінансових послуг є однією з важливих і невід’ємних складових 

сучасної ринкової економіки. Банки, як основні учасники ринку фінансових 

послуг, поступово перетворилися в основних посередників у перерозподілі 

капіталів та забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Саме 

тому в сучасних умовах зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та 

методів управління ними [2]. Банки є фінансовими установами, що надають 

найбільший обсяг фінансових послуг в Україні, які здійснюються у формі 

банківських операцій (депозитні, кредитні, гарантійні, розрахункові) [7, с. 83]. 

Макроекономічна нестабільність суттєво вплинула на стан розвитку 

банківських послуг в Україні. Так, станом на 1.01.2015 року ліцензію 

Національного банку України мали 163 банківські установи (в т.ч. 51 банк з 

іноземним капіталом), що на 17 од. менше, ніж у попередньому році. Відкликання 

ліцензій такій кількості банківських установ відбулось у зв’язку з анексією АР 

Крим та, як наслідок, неможливістю здійснювати банківський нагляд з метою 

регулювання їх діяльності. Крім того, до 39 банківських установ запроваджено 

тимчасову адміністрацію [3]. 

На сучасному етапі розвитку України темпи та стійкість економічного 

зростання залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби 

суб’єктів економіки необхідними кредитними ресурсами. Відтак успішне 

провадження банківського кредитування є запорукою надійного і стійкого 

функціонування комерційних банків на ринку фінансових послуг. Кредитні 

операції є основою активної діяльності комерційних банків, оскільки, по-перше, їх 

успішне здійснення веде до отримання основних доходів, сприяє підвищенню 

надійності та стабільності банків, а невдачам в кредитуванні супроводжує 

розорення і банкрутство. По-друге, банки мають акумулювати власні та залучені 

ресурси для кредитування інвестицій в розвиток економіки країни.  

З огляду на зменшення кількості банківських установ упродовж 2014 р., їх 

кредитна активність була низькою, що обумовлено скороченням ресурсної бази, 

погіршенням кредитоспроможності позичальників та високим рівнем 

невизначеності щодо подальшого економічного розвитку, що, своєю чергою, 

змушує банківські установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану 

потенційних позичальників або й взагалі призупиняти на деякий час 

кредитування  [1].  
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Кредитні операції становлять основну частину активних операцій банків (66 

%) і станом на 01.01.2015 року склали 1 трлн. грн. Упродовж 2014 року їх обсяг 

зріс на 95 млрд. грн. (на 10 %), а без врахування валютних коливань скоротився на 

139 млрд. грн., в тому числі в національній валюті – на 60 млрд. грн., а в іноземній 

– на 79 млрд. грн [3]. 

Збільшення ж обсягу клієнтського кредитного портфеля у 2014 р. відбувалось 

унаслідок суттєвої девальвації національної валюти, що відобразилось на 

збільшенні кредитних залишків в гривневому еквіваленті [1] (рис.1).  

 
 

Рис.1. Обсяги кредитного портфеля банків України за 2010-2014 рр.[5] 

 

Стійкість ресурсної бази банківської системи є одним із найважливіших 

показників розвитку економіки країни. Як відомо, більшість ресурсів 

комерційного банку формується завдяки залученню коштів, значну частину яких 

становлять депозити, які слугують мірою довіри вкладників до банку. 

Об’єктивне погіршення ринкових очікувань призвело до відпливу депозитів із 

банківської системи. Упродовж 2014 року як з боку суб’єктів господарювання, так 

і з боку населення, активно вилучались строкові кошти, в той час як залишки 

коштів на поточних рахунках збільшувались. Причинами вилучення строкового 

ресурсу з боку суб’єктів господарської діяльності є економічна та політична 

нестабільність в державі, а також обмеженість доступу до кредитних ресурсів. За 

таких умов підприємства змушені були вилучати власні депозити для 

фінансування поточної діяльності. У випадку ж з фізичними особами – вилучення 

строкових депозитів відбувалась на фоні зниження реальних доходів населення за 

одночасного підвищення рівня інфляції, а також зростання недовіри до 

банківської системи [1]. Загалом зобов’язання банків за 2014 рік зросли на 83 

млрд. грн. (на 8 %) до 1,2 трлн. грн., а без врахування валютних коливань 

скоротилися на 230 млрд. грн. (на 21 %), в тому числі у національній валюті – на 

53 млрд. грн., в в іноземній – на 177 млрд. грн. [6] (рис. 2). 

Валютний клієнтський портфель (в доларовому еквіваленті) упродовж 2014 

року зменшився на більше, ніж на третину (11440 млн. грн.). Частка коштів, 

залучених в іноземній валюті, в сукупному клієнтському портфелі є значною та 

становить 45,57 % [1]. 
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Рис. 2. Обсяги депозитного портфеля банків України за 2010-2014 рр. 

Відповідно, за підсумками роботи банків України у 2014 році фінансовий 

результат був від’ємним. Збитки сягнули майже 53 млрд. грн. [6]. При цьому, 

основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими. 
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СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ СКЛАДОВОЇ – 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Оскільки розвиток і становлення ринкових відносин відбувається під впливом 

різного роду факторів, то забезпечення економічної, а зокрема, фінансової безпеки 

є важливим завданням для багатьох країн, в тому числі і України. Економічні 

проблеми, що стоять перед країною, регіоном чи підприємством, неможливо 

вирішити не забезпечивши їм фінансову безпеку. В умовах нестабільності та 

фінансової кризи це завдання стає особливо пріоритетним. 

http://bank.gov.ua/
http://bank.gov.ua/
http://rurik.com.ua/
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На увагу заслуговують сучасні підходи до визначення сутності економічної 

безпеки. Зокрема, О. Евса [1] виділяє чотири підходи до визначення сутності 

економічної безпеки. А саме: перший підхід трактує економічну безпеку як 

невід’ємну частину національної безпеки; другий  як “стан економіки”; третій  

як сполучення або сукупність умов і факторів, що забезпечують певний 

необхідний рівень економічного розвитку країни; четвертий  як “...якісний стан 

сукупності основних факторів суспільного виробництва в сполученні зі здатністю 

держави забезпечити їх ефективне захищене використання в національних 

інтересах і здійснювати економічну стратегію, адекватну викликам його мінливого 

економічного простору, з метою досягнення стабільного, стійкого розвитку та 

самовдосконалення всього суспільства” [1]. На думку В. М. Геєць [2], Я. А. 

Жаліло [3], О. І. Барановського [4], економічна безпека  це фундамент 

економічно - ефективної країни в цілому. Це означає надійну і забезпечену всіма 

необхідними засобами державу, захищеність національно-державних інтересів у 

сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх збитків.  

Своєю чергою зазначимо, що головною метою економічної безпеки є 

забезпечення такого економічного розвитку, який би сприяв розвитку соціально - 

економічних інтересів громадян, макроекономічній стабілізації та збереженню 

цілісності й економічної незалежності держави.  

Зазначимо, що забезпечення економічної безпеки України здійснюється 

відповідно до Закону України “Про основи національної безпеки України” [5]. 

Даний Закон визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист 

національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.  

Економічна безпека включає такі складові, як: фінансову, інвестиційну, 

інноваційну, зовнішньоторговельну, енергетичну, соціальну, демографічну 

безпеки. Всі зазначені складові є важливими в сучасній економіці. Але однією з 

найважливіших складових економічної безпеки є саме фінансова безпека, без якої 

практично неможливо вирішити жодне із завдань, які стоять перед державою.  

Однозначне визначення поняття “фінансова безпека” на сьогодні відсутнє. 

В. А. Предборський  під фінансовою безпекою розуміє стан забезпечення 

соціально-економічного розвитку та захищеності фінансових інтересів від 

зовнішніх і внутрішніх загроз фінансової системи держави [6]. На думку 

О. Савицької [7], фінансова безпека  це найважливіша складова економічної 

безпеки в умовах ринкової економіки. Е. В. Шолохова фінансову безпеку визначає 

як стан фінансів і фінансових інститутів, за якого забезпечується гарантований 

захист національних економічних інтересів, гармонічний та соціально 

спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи та всієї 

сукупності фінансових відносин і процесів у державі [8]. 

Загалом, фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою 

системою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру і 

включає: бюджетну, податкову, боргову, валютну курсову, грошово-кредитну та 
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інвестиційну безпеки і фінансову безпеку банківської системи. Суб’єктами 

забезпечення фінансової безпеки держави є: Президент України, Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк 

України, суди загальної юрисдикції, прокуратура України, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування, Служба безпеки України, 

Державна прикордонна служба України, громадяни України та їх об’єднання. 

Основними загрозами у сфері фінансової безпеки відповідно до Закону 

України “Про основи національної безпеки України” є: недосконалість бюджетної 

політики і нецільове використання коштів бюджету; фіскальний характер системи 

оподаткування; значні обсяги державного та гарантованого державою боргу; різкі 

зміни рівня цін та курсу національної валюти; недостатні обсяги золотовалютних 

резервів; невисокий рівень капіталізації банківської системи, значний рівень 

процентних ставок за кредитами; фінансова залежність національної економіки від 

зовнішніх джерел; складний фінансовий стан підприємств, недостатність власних 

коштів для формування необхідного інвестиційного потенціалу і незначні обсяги 

інвестицій [5]. 

Отже, забезпечення економічної, а зокрема, фінансової безпеки є важливим 

завданням для багатьох країн, в тому числі і України. Водночас, для 

вдосконалення системи управління фінансовою безпекою необхідно розробити 

нормативно-правові документи забезпечення фінансової безпеки України та 

стратегії, здатні забезпечити безпечне функціонування всіх елементів фінансово-

економічного механізму. 
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ПЛАТІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ її РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Сучасна платіжна система є важливою складовою вітчизняної банківської 

системи, її основним індикатором розвитку. З кожним роком в нашій державі 

відбувається збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням 

платіжних карток та інших платіжних інструментів. 

Актуальним проблемам розвитку платіжних систем в Україні присвячені 

публікації таких науковців, як: О. Д. Вовчак, Г. Є Шпаргало [4], Н. М. Кравець [2], 

Н. О. Коваль [3] та ін. Проте постійні зміни у вітчизняному законодавсті та 

фінансово-економічна нестабільність зумовлюють пошук нових напрямів 

розвитку та вдосконалення діючих платіжних систем. 

Відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні” [1] платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної системи 

та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів, 

який і є обов’язковою функцією цієї системи. У більш ширшому трактуванні, 

платіжна система – це набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як 

правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує 

грошовий обіг разом з інституційними та організаційними правилами і 

процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів [4, 

с. 22]. 

Слід відмітити, що у більшості високорозвинених країнах світу платіжна 

система складається з кількох окремих підсистем, які можуть функціонувати як 

окремі системи, так  і ефективно доповнювати одна одну. До них належать: 

- системи міжбанківських розрахунків, які призначені для здійснення 

платіжних трансакцій між банками, обумовлених виконанням платежів їхніх 

клієнтів або власних зобов'язань одного банку перед іншим; 

- внутрішньобанківські платіжні системи, які створюються, щоб забезпечити 

найбільш сприятливі умови щодо проходження платежів між установами, що 

належать до однієї групи; 

- системи “клієнт-банк” використовуються банками, які пропонують платіжні 

послуги своїм клієнтам на базі сучасних технологій. Так, нині все більшого 

поширення набуває банківське обслуговування вдома, або “домашній банк; 

- системи масових платежів, які широко використовуються у розвинених 

державах світу (система масових (споживчих) платежів з використанням 

пластикових карток) [3]. 
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Більшість науковців [2 - 4] єдині у думці, що важливими елементами 

ефективно функціонуючих платіжних систем є: нормативно-правова база, що 

регулює платіжні відносини, та має створювати сприятливі умови для 

забезпечення потреб нормального функціонування платіжної системи; 

технологічна інфраструктура; захист інформації; бухгалтерська і технологічна 

модель (рис.1). 

 

Вищезгадані елементи платіжних систем взаємодоповнюють один одного і 

складають основу для ефективно діючої платіжної системи будь-якої країни.  

Зазначимо, що у період структурних трансформацій України стратегія 

розвитку платіжної системи має бути спрямована на чітке визначення ролі 

банківського сектора та НБУ у розвитку платіжної системи; ефективне планування 

і реалізацію реформ у сфері розвитку системи електронних платежів; розвиток 

інституційної структури, необхідної для забезпечення стабільності платіжної 

системи та розробку надійної та ефективної платіжної інфраструктури [5]. Ці 

напрями надають підстави для визначення наступних завдань щодо вдосконалення 

платіжної системи в Україні: 

- посилення нагляду і регулювання платіжної системи з боку центрального 

банку з метою забезпечення ефективності і стабільності ринку платіжних послуг; 

- ефективнішого управління правовими, операційними, фінансовими і 

системними ризиками в платіжних інфраструктурах; 

- надання більш широкого переліку платіжних інструментів і послуг та 

полегшення доступу до них фінансових установ; 

-підвищення рентабельності з точки зору операційних витрат і доступу до 

ліквідності, а також раціональніше використання коштів в банківській системі; 
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Рис.1. Основні елементи платіжних систем [4, с. 32]. 
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- посилення операційної взаємодії і стійкості банківських, платіжних 

інфраструктур та платіжної системи для цінних паперів; 

- підвищення вимог до системи резервування і вдосконалення 

телекомунікаційного підґрунтя, впровадження принципово нових схем 

розрахунків та управління платіжною чергою [5]. 

Узагальнюючи вищесказане, необхідно зазначити, що подальший розвиток і 

ефективне функціонування сучасних вітчизняних платіжних систем дозволить 

“вивести з тіні” більшість розрахунків між суб’єктами господарювання,  

прискорити процес обігу коштів, зменшити документообіг, посилити контроль за 

станом грошової маси в державі, зменшити рівень непередбачених витрат 

державних установ та суб’єктів підприємницької діяльності від низької швидкості 

виконання розрахунків та використання підроблених платіжних документів; 

підвищити можливості основного регулятора грошово-кредитної політики 

держави – Національного банку України контролювати процес здійснення 

платежів. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВПЛИВИ НА ПРОЦЕСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

В сучасних умовах процеси глобалізації міжнародних фінансових ринків 

супроводжуються стрімким зростанням ролі банківської сфери в розвитку 

національної економіки як провідної складової фінансової системи, що актуалізує 

проблеми забезпечення достатнього рівня капіталізації банківських установ, 

зокрема за участі іноземного капіталу. Питання щодо розширення чи обмеження 

допуску іноземного капіталу у банківську систему є досить суперечливим з 

погляду доцільності, через що багато вітчизняних учених зверталися до нього, 

намагаючись обґрунтувати плюси й мінуси таких процесів. Для прикладу, 

Р. Корнилюк вказує на впливи іноземних банків на банківські системи 

приймаючих країн через зміну таких параметрів, як обсяги капіталу, технологічна 

оснащеність, ефективність і конкуренція, корпоративне управління та фінансова 

інфраструктура, фінансова стійкість, банківське регулювання та нагляд. Водночас, 

можливі загрози економічній безпеці держави у зв’язку з розширенням 

присутності іноземного капіталу в банківському секторі економіки. 

Спекулятивний ризик полягає в тому, що іноземні банки можуть змінити стратегії, 

зорієнтувавшись на спекулятивну діяльність, не надаючи повного асортименту 

якісних банківських послуг [5, с. 7, 9].  

Зокрема, Н. Горбенко наводить такі аргументи на користь доступу іноземного 

капіталу в регіональні банківські системи: 1) розширення спектру банківських 

послуг і підвищення їх якості; 2) зниження рівня відсоткових ставок на кредити; 3) 

зменшення впливу внутрішніх шоків на стабільність функціонування банківської 

системи; 4) підвищення міжнародного фінансового рейтингу України і збільшення 

обсягів іноземних інвестицій в її економіку; 5) оптимізація інституціональної 

структури вітчизняної банківської системи і наближення її до стандартів країн із 

розвиненою ринковою економікою; 6) збільшення припливу іноземного 

банківського капіталу в Україну з урахуванням підвищеного попиту на ресурси з 

боку реального сектору вітчизняної економіки і неможливості задовольнити ці 

потреби за рахунок внутрішніх джерел; 7) активізація участі в об’єктивних 

світових глобалізаційних процесах із можливістю обліку і попередження їх 

негативних наслідків для вітчизняного банківського сектору [1, с. 11]. 

Певною мірою присутність іноземного капіталу у вітчизняній системі (понад 

40% сукупного капіталу у 2012 році) сприяла стабільності банківської системи 

України до початку кризових подій 2013 року [3, с. 12]. Однак, сьогодні існуюча 
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модель присутності іноземного капіталу в банківській системі України потребує 

перегляду й суттєвої корекції для розробки ефективного нового регулювання, 

адже перевищує допустимий рівень фінансової безпеки – 30%. 

Слід зазначити, що за 2012-2013 рр. ситуація у банківській сфері дещо 

змінилася. Згідно з офіційно оприлюдненими даними Національного банку 

України частка іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі скоротилася 

з 41,9% на 1 січня 2012 р. до 34,0% на 1 січня 2014 р.  Тобто досягнута з великими 

труднощами стабільність банківської системи в певній мірі похитнулася. Це 

скорочення тривало в першій половині 2014 року. Зокрема, частка іноземного 

капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків за даними 

НБУ) у січні 2015 р. знизилася на 9,4 п.п. – до 32,5%, тобто стала меншою, ніж 

була на початок 2012 року [6]. Загалом у 2014 р. частка іноземного капіталу у 

вітчизняній банківській системі, за даними НБУ знизилася на 1,5 п.п., тобто 

спостерігався вихід іноземного капіталу з банківської системи України (табл. 1), 

що обумовлено, насамперед, неплатежами в Україні та проблемами в Європі. 
Таблиця 1 

Угоди купівлі-продажу за участю іноземного капіталу в банківській системі України [4] 

Дата угоди Продавець Об’єкт продажу Покупець 
Сума угоди, 

млн. дол. 

Предмет 

угоди, % 

Грудень 2014 ПриватБанк 
ПриватБанк 

Грузія 
Bank of Georgia 51 100,00 

Серпень 2014 
Eurobank Ergasias S.A. 

(Eurobank) 

ПАТ Universal 

Bank 

Співвласник Дельта 

Банку, Микола Лагун 
125 100,00 

Квітень 2014 
ПриватБанк (Ігор 

Коломойський) 

Москомприват 

банк (Росія) 

Бінбанк (Мікаіл 

Шишханов) 
173 100,00 

Січень 2014 
Cyprus Popular Bank 

(CPB) 
Марфін Банк 

Дельта Банк / Микола 

Лагун 
20 100,00 

Січень 2014 Bank of Cyprus Group Банк Кіпру 

Альфа Банк Україна / 

Альфа-Групп / ABH 

Ukraine Ltd 

307 100,00 

Січень 2014 Intesa Sanpaolo (Італія) Правекс-Банк 
Group DF (Дмитро 

Фірташ) 
100 100,00 

Вересень 2013 

Horizon Capital, East 

Capital, IFC, FPP Asset 

Management, 

менеджмент 

Platinum Bank 

Борис Кауфман 

European infrastructure 

investment company 

(EIIC, Люксембург) 

154 100,00 

Вересень 2013 Alpha Bank (Греція) Астра Банк 

Микола Лагун / 

Kalouma Holdings 

Limited (Кіпр) 

108 100,00 

Серпень 2013 
Сергій Буряк, Олександр 

Буряк 
Брокбізнесбанк 

ВЕТЕК (Курченка 

Сергій) 
100 80,00 

Квітень 2013 Swedbank (Швеція) 
Сведбанк (Омега 

банк) 
Микола Лагун 175 100,00 

Квітень 2013 Erste Group АТ "Ерсте Банк" 
ПУАТ "Фідобанк" 

(Олександр Адаріч) 
83 100,00 

Грудень 2012 

Kaluoma Holdings Ltd 

(ЄБРР, Raiffeisen Int., 

Fortis, BNP Paribas, 

Commerzbank, Cargill) 

Кредитпромбанк Микола Лагун - 100,00 

Жовтень 2012 Commerzbank 
ПАТ "Банк 

Форум" 
ГК "Смарт-холдинг" 56 96,00 

Червень 2012 SEB Group SEB Bank Олександр Адаріч 20 100,00 
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Розуміючи обмежені повноваження місцевих органів державної влади у 

питанні доступу іноземного капіталу в регіональні банківські системи, тут 

основну увагу повинні зосереджувати органи загальнодержавного рівня, що 

реалізують державну регіональну політику розвитку банківської системи. Зокрема 

для нарощування статутного капіталу належить активно використовувати 

регуляторні вимоги, фіскальні стимули, організаційні заходи, які б доповнювали 

заходи самих банківських установ через систему залучення інвесторів і 

стимулювання колективу[2, с. 102]. 

Отже, щодо впливу іноземного капіталу на функціонування банківської 

системи, то більшість учених одностайні в думці про досить серйозні фінансові та 

економічні ризики швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, 

пов’язані з можливою втратою суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, 

можливим посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності 

банків, спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному 

ринку, можливим відпливом фінансових ресурсів. 

Оцінюючи позитивний і негативний впливи фінансової глобалізації, 

необхідно відмітити, що урядам держав слід зрівноважувати ринкові засади 

фінансової діяльності організаційними зв’язками на національному та 

міжнаціональному рівнях. Розвиваючи національну банківську систему, необхідно 

насамперед використовувати переваги фінансової глобалізації, зводячи до 

мінімуму можливі втрати, відстоюючи національні інтереси та мінімізуючи 

фінансові й валютні ризики від коливань світової банківської системи. В даному 

контексті заходи загальнодержавної та регіональної політик слід скерувати на 

розробку нових, ефективніших форм діяльності банків на регіональних 

фінансових ринках щодо залучення додаткових ресурсів, спрямованих на 

регіональний розвиток. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

Проблематика соціальної відповідальності банківських установ істотно 

актуалізується в умовах кризових явищ та системних нестабільностей в 

економічній сфері країни. Соціальна відповідальність банківського бізнесу 

означає дотримання засад якісного управління та ефективного ведення діяльності, 

орієнтованої на довгострокову перспективу, тобто врахування не лише 

економічної вигоди при веденні банківського бізнесу, а й чинників соціальної 

стабільності, корисності для території присутності та місцевого населення.  

Проблематика соціальної відповідальності бере свій початок з країн з 

розвиненою ринковою економікою, а на територію України імпортувалась разом 

із міжнародними системами менеджменту й маркетингу. На українському ринку 

соціальна відповідальність банків та наявність нефінансової звітності окремих 

банківських установ є свідченням присутності значної частки іноземного капіталу, 

а також сигналом для партнерів, контрагентів, а, в першу чергу, клієнтів і 

персоналу банку про те, що банк дотримується засад сталого розвитку у своїй 

діяльності, слідує принципам довгострокової роботи, відповідального ставлення 

до території діяльності, людських ресурсів тощо. 

Серед основних засад, яких дотримуються соціально відповідальні фінансові 

установи є впровадження так званих ESG-критеріїв, тобто екологічних, соціальних 

та управлінських чинників, які вперше були запропоновані в липні 2004р. 

Глобальним Договором ООН з метою акцентувати увагу інвесторів та аналітиків 

на те, що дотримання соціальних, екологічних та управлінських норм в 

довгостроковій перспективі позитивно впливає на економічну ефективність 

функціонування корпорацій, підприємств, установ завдяки тому, що знижуються 

витрати економічних агентів на підтримку ефективності діяльності відповідних 

напрямів роботи [1]. Для банківської сфери ESG-критерії включатимуть: 

- екологічні чинники: екологізація офісів, ощадне використання ресурсів 

(зменшення витрат електроенергії, паперу, води, розхідних матеріалів для офісної 

техніки), перехід на системи відновлювальної енергетики для освітлювання офісів; 

- соціальні – турбота про персонал, захист прав працівників, “біле” 

працевлаштування та оплата праці, запровадження програм навчання та розвитку 

кадрів, розвиток кадрового резерву (робота з ВНЗ та потенційними працівниками), 

формування можливостей для кар’єрного росту в компанії, підтримка соціальних 

програм, захист прав споживачів послуг та клієнтів, їх фінансової стабільності 

(одним з прикладів може бути раціоналізація кредитної політики, проведення 

інформаційно-роз’яснювальних кампаній при роботі з соціально незахищеними 

верствами населення, які не зможуть справитись з кредитним тягарем); 
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- управлінські – ефективність менеджменту, репутація банку, відсутність 

корупції та фінансових махінацій, внутрішня та зовнішня клієнтоорієнтованість. 

Не менш важливою є співпраця з територіями присутності, оскільки мережа 

фінансових установ, зазвичай, широка, то соціальні проекти, консультативна 

допомога, інформаційно-просвітницька діяльність з усіма ланками населення, 

сприяння в розвитку фінансової грамотності населення та реалізація 

інформаційних кампаній є прерогативою соціально-відповідальних банків. 

На жаль, на сучасному етапі більшість вітчизняних банківських установ 

позиціонують свою соціальну відповідальність та трактують її з точки зору 

ефективного маркетингу, не вникаючи в глибинну сутність – отримання переваг, в 

тому числі й фінансових, в довгостроковій перспективі. В розвинених країнах 

Європи та США поняття соціальної відповідальності окрім елементу комунікації 

зі споживачами шляхом реалізації маркетингових стратегій, трансформується у 

процес прийняття реальної відповідальності за впроваджені менеджментом 

фінансової установи рішення в сфері їх безпосередньої діяльності, пов’язаної з 

використанням фінансових ресурсів. Йдеться про те, що питання соціальної 

відповідальності банків повинні включати, насамперед, якісну взаємодію з 

цільовими групами, до яких відносяться вкладники та позичальники, гарантувати 

надання їм чіткої, прозорої інформації про фінансовий стан банку та потенціал 

його розвитку чи загроз функціональності, що даватиме можливість клієнтам 

банку приймати виважені рішення, а, відповідно, гарантуватиме їх фінансову 

безпеку. 

Принципи корпоративної соціальної відповідальності повинні бути 

інтегровані в індивідуальну політику банку та поширюватись на всі рівні його 

діяльності [2]. В той же час, більшість українських банків уникають прямої 

комунікації з споживачами та відповідальності перед ними, прикриваючись 

соціальними проектами (висадка дерев, підтримка дитячих свят, проведення 

корпоративних заходів) та використовуючи їх лише як елемент маркетингової 

політики. Розуміння керівництвом банку основних переваг сталої й соціально 

відповідальної політики за умов ефективного менеджменту, який включатиме 

управління не лише ризиками, а й можливостями, українські банки мають всі 

шанси перейти від класичних фінансових посередників до таких, які 

функціонуватимуть на засадах сталого розвитку в довгостроковій перспективі. 

Керівництво прогресивних банків усвідомлює, що споживання капіталу, на 

відміну від отримання прибутку за рахунок його ефективного використання  

довгостроковій перспективі, не забезпечує сталого розвитку, а бізнес в класичній 

формі в найбільш розвинених суспільствах трансформується відповідно до 

глобальної концепції сталого розвитку, що і для банківських установ передбачає 

необхідність узгодження своєї діяльності з ESG-принципами [3]. Йдеться про те, 

що банківські установи повинні гарантувати стабільність своєї діяльності на 

тривалий час завдяки раціональній співпраці з основними цільовими групами, до 
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яких відносяться: персонал, клієнти – фізичні й юридичні особи, партнерські 

інституції, органи влади тощо.  

Слід зважати на те, що впровадження ESG-критеріїв в діяльність банківських 

установ впливає на ефективність, раціональність та стійкість бізнесу в 

довгостроковій перспективі, а соціальні виклики та екологічні загрози часто 

формують імпульси для розвитку нових банківських продуктів. Прикладом є 

поява значної кількості кредитних продуктів для фінансування відновлювальної 

енергетики та енергетичної ефективності як для фізичних, так і для юридичних 

осіб в Україні в останні роки. До прикладу, банк “Львів” активно, на пільгових 

засадах фінансує проекти, пов’язані з використанням альтернативних та 

відновлювальних джерел енергії, розробляє програми спеціальної підтримки 

клієнтів, кредитування на пільгових умовах проектів, пов’язаних з ефективним 

застосуванням енергії в альтернативних формах.  

Показовими є приклади іноземних банків, зокрема, банку Credit Suisse, 

завдяки сприянню якого у 2014р. було підготовано та видано “Звіт про інтеграцію 

екологічних, соціальних та управлінських критеріїв в банківську діяльність” [4] – 

аналітичного документу, спрямованого на інформування банків про переваги 

трансформації власної діяльності з урахуванням ESG-критеріїв. Це свідчить про 

те, що соціальна відповідальність банківських установ лише набуває популярності 

і поширення, проте для банків, діяльність яких пов’язана з отриманням 

інвестиційних коштів та капіталу від вітчизняних та, в основному, іноземних 

інвесторів, дотримання принципів соціальної відповідальності в своїй діяльності є 

гарантією для інвесторів та переконливим чинником для надання додаткового 

фінансування й співпраці з даним банком. 

Більшість українських банків з іноземним капіталом почала підготовку 

нефінансової звітності відносно недавно, зазвичай, вона готується раз на 2 роки і 

містить систематизовану інформацію про результати нефінансової діяльності. 

Пріоритетним завдання є підготовка консолідованої звітності, де нефінансові 

показники будуть поєднані з фінансовими даними. Це завдання на перспективу 

для більшості банків, а також предмет для наших подальших досліджень.  
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Сутність і зміст фінансової безпеки випливають із завдань, що їх вирішує 

банківська установа на кожному з етапів свого економічного розвитку та 

функціонування. З одного боку, фінансова безпека є самостійною складовою безпеки 

банку, з іншого – характеризує економічні аспекти кожного з елементів безпеки: 

охорони, режиму, інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Істотне значення фінасової безпеки у забезпеченні стабільності банківської 

діяльності зумовило постійну увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників до її 

різних аспектів. Важливу роль у дослідженні питань формування фінансової 

безпеки та розробки механізму й інструментів її регулювання відіграли зарубіжні 

вчені: Дж. Кейнс, Г. Джонсон, Е. Долан, Ф. Мишкін, Л. Харріс, З. Бора, Є. Жуков, 

Л. Красавіна, О. Лаврушина, В. Міловідова, Г. Панова, С. Пятенко та вітчизняні: 

О. Василик, В. Вітлінський, О. Вовчак, А. Гальчинський, А. Даниленко, М. Зубко, 

В. Кузнєцова, Т. Кузенко, Н. Костіна, І. А. Нікіфоров, О. Орлюк, О. Пилипченко, 

Ю. Самура, О. Шаров та ін. Однак, у вітчизняній та зарубіжній літературі 

залишаються недостатньо розробленими окремі аспекти формування фінансової 

безпеки банку. Відсутні роботи, в яких би розглядалась економічна сутність 

фінансової безпеки, її вплив на розвиток банківської системи, а, відповідно, й 

макроекономічні процеси загалом.  

Фінансова безпека банку – це захист фінансових інтересів банку, його 

фінансової стійкості і середовища, в якому він функціонує. Сучасні особливості 

функціонування фінансових ринків зумовлюють зростання ролі фінансової 

безпеки для кожного комерційного банку. Це питання є складним з огляду на 

можливість виникнення несприятливих ситуацій на декількох рівнях (макро-, 

мезо-, та мікро-) як окремо, так і комплексно [1, с. 23]. Забезпечення фінансової 

безпеки комерційних банків та їх установ є дуже важливим ще й тому, що підрив 

довіри до кредитних інститутів негативно впливає на фінансову безпеку всієї 

країни [2, с. 9].  

На сьогодні у науковій літературі пропонують низку методичних підходів до 

визначення рівня фінансової безпеки, які можна розділити на наступні групи. Так, 

на думку деяких дослідників, основою фінансової безпеки банку є його фінансова 

стійкість. Але оцінка рівня фінансової безпеки банку на основі аналізу його 

фінансової стійкості є занадто вузькою, і це пов’язано з тим, що вона охоплює не 

всі напрями його діяльності і, відповідно, фінансової безпеки. 
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Низка вчених пропонують оцінювати фінансову безпеку на основі визначення 

загального стану фінансової діяльності. Так, І. А. Бланк виокремлює п’ять систем 

аналізу фінансової безпеки, які базуються на горизонтальному, вертикальному і 

порівняльному фінансовому аналізі, аналізі фінансових коефіцієнтів та 

інтегральному фінансовому аналізі [3, с. 121]. Такий підхід є дуже широким, 

оскільки в цьому випадку процес забезпечення фінансової безпеки ототожнюється 

фактично з усією діяльністю банку. 

Враховуючи дослідження М. М. Єрмошенка, можна зробити висновок про те, 

що основна мета фінансової безпеки банку полягає в безперервній і стійкій 

підтримці стану, який характеризується збалансованістю та стійкістю до впливу 

зовнішніх і внутрішніх загроз [4, с. 7]. Відповідно, забезпечення фінансової 

безпеки банків передбачає виконання таких завдань: ідентифікацію ризиків і 

пов’язаних з ними потенційних небезпек; визначення індикаторів фінансової 

безпеки банку; впровадження системи діагностики та моніторингу стану 

фінансової безпеки; розробку заходів, спрямованих на забезпечення фінансової 

безпеки банку як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах; 

контроль за виконанням запланованих заходів; аналіз виконання заходів, їх 

оцінку, корегування; вжиття всіх необхідних заходів від зовнішніх загроз 

фінансової безпеки банківської установи; ідентифікацію загроз і корегування 

індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища та цілей. 

У цілому загрози безпеці банків можна поділити на дві великі групи – 

внутрішні й зовнішні. До внутрішніх загроз належать фактори, які або 

безпосередньо генеруються банком, або є частиною його внутрішнього 

середовища. До основних внутрішніх загроз можна віднести: рівень 

забезпеченості фінансовими ресурсами, незадовільну структуру активів і пасивів, 

некомпетентність вищого керівництва і персоналу та ін. До зовнішніх належать 

загрози, що містять у собі фактори, які є результатом впливу зовнішнього 

середовища на банк, зокрема: діяльність держави, економічна кон’юнктура в 

країні та світі, конкуренти та ін.  

Таким чином, на сьогодні не існує єдиної методики формування фінансової 

безпеки банку. Тому, для отримання повної інформації про рівень фінансової 

безпеки банку необхідне застосування сукупності методів, оскільки окремо жоден 

з них не надає повної інформації для прийняття управлінських рішень та 

планування відповідних заходів.  
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Банківська система України сьогодні знаходиться чи не у найскладнішому 

становищі з часу здобуття країною незалежності. Внаслідок дії як об’єктивних, так 

суб’єктивних чинників склалася безпрецедентна ситуація, коли понад 40 банків 

одночасно перебувають у стадії ліквідації чи знаходяться під тимчасовою 

адміністрацією НБУ. І цей перелік постійно розширюється. 

Причини, які зумовили банківську кризу в Україні, мають як політичний, так і 

економічний характер. Серед найбільш значущих факторів, які привели до серії 

банкрутств банківських установ можна виділити наступні: значні втрати активів 

на тимчасово-окупованих територіях (до 15% активів і пасивів [1]); відтік 

депозитів населення; низький рівень капіталізації; проблеми з ліквідністю банків; 

значна девальвація національної валюти. Поява більшості з зазначених проблем 

безпосередньо пов’язана з масштабною кризою в Україні. Однак особливої уваги 

заслуговує питання величини, структури та походження банківського капіталу. 

Воно набуло особливої гостроти ще під час глобальної фінансово-економічної 

кризи 2008-2009 рр., після чого у звичну світову практику було введено вимогу 

щодо розкриття кінцевих власників капіталу банків. 

В Україні донедавна ідентифікувати реальних власників банку було важко 

через складні схеми володіння, акціонування та офшорування. Основні наслідки 

непрозорості інформації щодо структури власності банківських установ були 

пов’язані з значною кількістю так званих “кишенькових банків”,  створених  для 

обслуговування потреб одного чи групи афілійованих підприємств з іншої, 

небанківської галузі. Це породжувало цілу низку зловживань, зокрема 

кредитування пов’язаних осіб, виведення коштів вкладників через офшорні 

компанії, валютні спекуляції тощо. 

Постановою №10 від 14.01.2015 р. НБУ вніс зміни до Положення про порядок 

подання відомостей про структуру власності та Положення про порядок реєстрації 

та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, якими встановив 

вимогу щодо обов’язкового розкриття та надання в публічний доступ інформації 

не лише про прямих власників істотної участі в капіталі банку, а і всіх юридичних 

та фізичних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння чи 

вирішальний вплив (контроль) без формального володіння [2].  

Публічність даних про реальних кінцевих власників банку та пов’язаних з 

ними осіб дає можливість зробити висновки про рівень ризику конкретної 

банківської установи, що ми можемо продемонструвати наступним дослідженням. 

Нами вивчено інформацію про структуру власності усіх вітчизняних банків, які 

мали ліцензію НБУ станом на 1.01.2015 р. Це дозволило поділити банківські 
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установи України на декілька умовних груп за переважаючим характером 

власності та ризиком, пов’язаним з ним. Зокрема, нами виділено такі групи банків: 

банки, власниками яких є великі міжнародні банківські групи; банки, у структурі 

власності яких прямо чи опосередковано є присутнім офшорний капітал; банки, 

якими володіють вітчизняні приватні особи через офшорні компанії та фонди; 

банки, власниками яких є окремі фізичні чи юридичні особи або у структурі 

власності яких є особи з істотною (понад 10%) участю; банки без істотної участі 

окремих юридичних і фізичних осіб; інші, не включені до основних категорій. 

Проведене дослідження показало, що більшість банків (75 із 158) знаходяться 

у власності окремих юридичних чи фізичних осіб або їх пов’язаної групи. Серед 

зазначених банків 11 установ на момент дослідження визнані НБУ 

неплатоспроможними, 4 з них є банками з іноземним капіталом, в т.ч. 

стопроцентним. Виділення групи банків без істотної участі окремих осіб є 

формальним, оскільки фактично більшість з них знаходиться у приватній 

власності понад 10 осіб (як правило, 12), кожна з яких володіє часткою, меншою 

ніж 10%. Лише одна установа – “Фінанс банк” має понад 1000 акціонерів-

міноритаріїв. Цій групі притаманні такі ж ризики, як і попередній, про що свідчить 

кількість нежиттєздатних банків – 7 з 20. Крім виведення капіталу через 

кредитування афілійованих фірм, такі банківські установи можуть становити 

загрозу стабільності банківської системи через низькі показники капіталізації та 

“ефект доміно”, який може виникнути в умовах фінансової нестабільності. 

Ще одна група ризику за структурою власності – це банки приватних осіб, 

володіння якими опосередковується через низку офшорних компаній. Для 

прикладу, Д. Фірташ є власником банку “Надра” опосередковано, через 3 офшорні 

компанії та міжнародний газовий холдинг, який є прямим власником (89,97%). До 

зазначеної групи входять 15 банків, 3 з яких на сьогодні визнані 

неплатоспроможними. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що структура власності 

банків є одним з факторів, що визначають їх стійкість, особливо в умовах 

кризових явищ в економіці та суспільстві. Подальші дослідження будуть 

спрямовані на пошук оптимальної моделі власності фінансових установ в умовах 

перманентної політико-економічної нестабільності. 
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ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний соціально-економічний розвиток України характеризується низкою 

істотних дисбалансів, що мають наслідком гострі і системні вади сталого і 

збалансованого розвитку вітчизняної економіки і суспільства. Попри 

нераціональність структури економіки, її низьку інноваційність, надмірні 

диференціації концентрації капіталу та промислового розвитку, непомірно малу 

роль представників сегменту малого бізнесу для України наявні й проблеми 

функціонування внутрішнього ринку, що безпосереднім чином позначається на 

всіх функціональних сферах національного господарства та рівні якості життя 

населення. Чи не найгострішою проблемою із яскраво вираженою тенденцією до 

погіршення ситуації є імпортозалежність, зокрема зменшення частки продажу у 

роздрібному товарообороті товарів, виготовлених на території України, та 

збільшення обсягів продажу імпортної продукції. За період 2005-2012 рр. частка 

продажу вітчизняних товарів зменшилася з 70,5 % до 58,9 % (на 11,6 в. п.). 

Ситуація особливо критична для непродовольчих товарів, де за цей період частка 

товарів, виготовлених на території нашої держави, зменшилася на 15,7 в. п. – до 

рівня 41,9 %. Погіршення, хоча й у меншій мірі, спостерігається і для продукції 

продовольства. 

Посилення гостроти проблеми регулювання імпортозаміщення в Україні 

обумовлене й чинником недостатньої дієвості використовуваного для цього 

організаційно-економічного механізму державної структурної політики. 

Головними його недоліками в інституційному аспекті є відсутність нормативно-

правового акту з регулювання структурних змін, брак стимулів для створення 

суб’єктів інфраструктури, несформованість системної сукупності заходів із 

комплексного впливу на удосконалення виробничого комплексу, витіснення 

імпорту та заміщення його вітчизняними товарами, недосконалість систем 

статистичного спостереження та нормативно-методичного забезпечення 

державної політики імпортозаміщення.  

Фінансово-економічними недоліками механізму регулювання 
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імпортозаміщення є недостатність заходів, спрямованих на раціональний розподіл 

внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, впровадження 

інновацій, якісні перетворення в системі виробництва, незорієнтованість 

структурної політики на раціональне відтворення суспільного капіталу, 

співвідношення між нагромадженням і споживанням; слабкість і несистемність 

стимулів до розвитку вітчизняного виробництва, для роздрібної мережі і 

населення для відмови від придбання імпортних товарів. 

Зараз економіка України перебуває на складному посттрансформаційному та 

посткризовому етапі відновлення і розвитку, а проникнення товарів та послуг 

імпорту на більшість сегментів внутрішнього споживчого ринку є надмірним. Це 

доводить необхідність принаймні часткового адміністративного державного 

регулювання і вирішення проблеми імпортозалежності. Більше того, 

підтвердженням гостроти цієї проблеми є тенденції зміни обсягів ВВП та імпорту 

у нашій державі, зокрема темпи зростання імпорту практичного протягом усього 

періоду 2000-2013 рр. перевищували темпи зростання ВВП України. Виняток 

становив лише 2009 р., коли фінансово-економічна криза призвела до спаду ВВП 

та погіршення показників ЗЕД. Натомість особливо гостре посилення проблем 

імпортозалежності вітчизняної економіки спостерігалося у 2003, 2005, 2007-2008 

та 2010-2011 рр., коли темпи зростання імпорту перевищували темпи зростання 

ВВ від 22 % до 37 %. 

Відомо, що фінансова політика держави є сукупністю фінансових заходів, які 

здійснює держава через фінансову систему. Це частина економiчної полiтики, 

головним завданням якої є забезпечення реалiзацiї відповідної державної 

програми вiдповiдними фiнансовими ресурсами. Державна фінансова політика 

проявляється у фiнансовому законодавствi, системi форм i методiв мобiлiзацiї 

фiнансових ресурсів, їх перерозподiлi, в структурi доходiв i видаткiв бюджетiв та 

iн. На наш погляд, істотний потенціал реалізації імпортозаміщення криється саме 

у фінансовій політиці уряду України. 

Передусім зазначимо, що двома альтернативними та магістральними 

напрямами державної політики імпортозаміщення є: (1) економічний – 

стимулювання розвитку та зміцнення конкурентних позицій вітчизняного 

виробництва; (2) адміністративний – реалізація протекціоністських заходів із 

недопущення або обмеження можливостей доступу на внутрішній ринок 

імпортних товарів та послуг. Вони потребують поєднання в рамках такої 

послідовності державної політики імпортозаміщення, за якої акцент робиться на 

зміцненні конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, а окремі 

протекціоністські заходи використовуватимуться скоріше для підтримки і 

швидшого досягнення цілей реформ. 

Пропонована нами концептуальна послідовність державної політики 

складається з трьох принципових етапів. Це по-перше, аналіз та виявлення на його 

основі можливостей і потенціалу імпортозаміщення в Україні. Для цього слід 

спочатку виявити товари і товарні групи, за якими імпортозалежність вітчизняної 
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економіки висока та які мають достатній потенціал імпортозаміщення. Потрібно 

виключити групи товарів і конкретні товари т. зв. виправданого імпорту, тобто для 

виробництва яких в нашій державі об’єктивно відсутні можливості і ресурси, 

технології і без яких внутрішній споживчий ринок та економіка не може 

функціонувати (дефіцитні енергоресурси, окремі види сировини, 

високотехнологічне устаткування, новітні технології, сільськогосподарська та 

інша продукція, що непридатна для вирощування чи окупного виробництва в 

межах держави). 

Другий принциповий етап реалізації державної фінансової політики 

імпортозаміщення стосується відновлення позицій та становлення 

конкурентоспроможності позицій вітчизняного виробництва. Передусім потрібно 

забезпечити комплексну і системну підтримку вітчизняного товаровиробника, 

особливо тих суб’єктів, що реалізовуватимуть інвестиційні проекти і програми у 

рамках виконання цільових програм імпортозаміщення. 

Третій етап передбачає удосконалення інституційно-структурних 

характеристик функціонування і розвитку внутрішнього ринку шляхом розбудови 

оптово-роздрібної мережі суб’єктів внутрішнього ринку, фінансової і 

маркетингової підтримки продажу вітчизняних товарів, реалізації заходів 

тарифного і нетарифного регулювання. 

Для зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та 

витіснення таким чином з внутрішнього ринку імпорту мету та операційні цілі 

державної фінансової політики доцільно узгодити з пріоритетами розвитку 

локальних внутрішніх ринку та сталого соціально-економічного зростання 

держави. При цьому метою стратегії варто визначити створення сприятливих 

фінансових передумов для життєдіяльності місцевих вітчизняних виробників за 

рахунок високого рівня доступності фінансових ресурсів, належного рівня 

фінансової стійкості та платоспроможності, розвитку та покращення доступу 

підприємств до грошового, страхового та фондового ринків, недопущення 

інфляційних процесів. Операційними цілями такої фінансової стратегії потрібно 

визначити: підвищення рівня доступності фінансових ресурсів для підприємств; 

забезпечення розвитку грошового ринку та недопущення інфляційних процесів; 

мінімізацію валютних ризиків господарюючих суб’єктів; підвищення рівня 

фінансової стійкості вітчизняних підприємств; покращення ліквідності та 

платоспроможності підприємств; сприяння розвитку страхового та фондового 

ринків і покращення рівня доступу до них суб’єктів господарювання. За цими 

напрямами варто формувати сукупність засобів досягнення вказаних операційних 

цілей. 

В цілому фінансові механізми, інструменти та засоби доцільно зорієнтувати 

на таких пріоритетах реалізації політики імпортозаміщення в Україні: 

- протидія проявам недобросовісної конкуренції та монополізації ринків; 

- посилення контролю за дотриманням принципів конкуренції, захисту прав 

та інтересів підприємств і споживачів; 
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- посилення торговельно-економічних зв’язків між виробництвом і 

споживанням; 

- удосконалення конкуренції торговельних мереж, розвиток муніципальних, 

соціальних і кооперативних форм торгівлі; 

- розбудова оптово-логістичної мережі, спрямованої на зниження 

трансакційних витрат виробників і продавців, диверсифікація ринків збуту. 
 

 

Вірт Микола Ярославович, 

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Львівська комерційна академія 

 

МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ (ГУРТОВОЇ) ЦІНИ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Процес формування заготівельної (гуртової) ціни на сільськогосподарську 

продукцію відображений на рис. 1. У заготівельних (гуртових) цінах проявляється 

комплекс економічних інтересів виробників сільськогосподарської продукції та 

заготівельних підприємств, підприємств гуртової та роздрібної торгівлі, закладів 

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формування заготівельної ціни на сільськогосподарську продукцію  

 

В Україні заготівельною діяльністю зайняті підприємства виробничо-

торгівельного спрямування різних форм власності. Вони здійснюють заготівлю 

сільськогосподарської продукції за вільними закупівельним цінами, а продають її 

за вільними гуртовими цінами. 

Заготівельні (гуртові) ціни на сільськогосподарську продукцію – це ціни, за 

якими заготівельні підприємства здійснюють заготівлю товарів сільського 

виробництва, що їх вони закуповують дрібними партіями у дрібних 

сільськогосподарських виробників (переважно у сільських жителів) та реалізують 

гуртовими партіями або через власну торгівельну мережу роздрібним та гуртовим 

торгівельним підприємствам, закладам ресторанного господарства та іншим 

покупцям. 
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Заготівельну (гуртову) ціну на продукцію сільськогосподарського 

підприємства (ЗгЦ) з ПДВ можна визначити за формулою (1): 

 

       +ПДВ)+ТзВ+ЗН)*(
+ПДВ)(

ЗЦ
(ЗгЦ 1

1
 ,                             (1) 

де ЗЦ – закупівельна ціна з ПДВ, грн.; 

     ТзВ – транспортно-заготівельні витрати, грн.; 

     ЗН – заготівельна націнка, грн.; 

     ПДВ – податок на додану вартість за чинною ставкою у десяткових 

дробах.   

У відносних величинах розрахунок заготівельної (гуртової) ціни (ЗгЦ) на 

сільськогосподарську продукцію здійснюють за формулою 2: 

      

+ПДВ)+ЗН)*(+ТзВ
+ПДВ)(

ЗЦ
(ЗгЦ 11(*)1(*

1
          

           (2) 

де ЗЦ – закупівельна ціна з ПДВ, грн.; 

     ТзВ – транспортно-заготівельні витрати у десяткових дробах; 

     ЗН – заготівельна націнка у десяткових дробах. 

Необхідно зазначити, що у склад заготівельної (гуртової) ціни заготівельні 

підприємства включають заготівельну націнку (ЗгН), яку розраховують за 

формулою 3. Заготівельна націнка – частина заготівельної (гуртової) ціни 

заготівельного підприємства, призначена для відшкодування йому операційних 

витрат та формування операційного прибутку. 

                                                   ЗгН=ОВ+ОП,                                           (3) 

де ОВ – операційні витрати, грн.; 

     ОП – операційний прибуток, грн. 

На заготівельних підприємствах у складі ціни формується заготівельна 

маржа (ЗгМ), яку розраховують за формулою 4. Заготівельна маржа – частина 

заготівельної (гуртової) ціни заготівельного підприємства, призначена для 

відшкодування цьому підприємству транспортно-заготівельних та операційних 

витрат та формування операційного прибутку. 

                                      ЗгМ=ТзВ+ОВ+ОП,                                    (4)  

де ТзВ – транспортно-заготівельні витрати без ПДВ, грн. 

Використання запропонованої методики встановлення заготівельної 

(гуртової) ціни допоможе заготівельному підприємству встановити адекватну 

ринкову ціну на закуплену сільськогосподарську продукцію. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Значення малого підприємництва для країни полягає в тому, що воно є одним 

із основних системоформуючих секторів економіки, забезпечує споживачів 

товарами повсякденного попиту, є визначальним для структури та якісної 

характеристики ВВП, темпів економічного розвитку, послаблює монополію на 

ринку та сприяє розвитку конкуренції [2, с. 86]. В сучасних умовах 

господарювання в країнах з ринковою економікою значними темпами зростає 

кількість малих підприємств, які формують так званий “середній клас” та 

забезпечують до 50 % ВВП країни. Завдяки певним сферам діяльності, де розміри 

підприємства є обмеженими, наявності попиту на послуги, які характеризуються 

постійністю та одноманітністю, певним закономірностям граничних розмірів 

виробничих форм, система малого підприємництва, постійно видозмінюючись 

(малі підприємства швидко з’являються, але можуть і швидко банкрутувати), не 

тільки не припиняє свого існування, а й постійно розширюється [1, с. 38-39].  

На сьогодні жорсткі й громіздкі структури підприємств-індустріальних 

гігантів опиняються в закономірному програші порівняно з гнучкими й 

динамічними малими підприємствами, які здатні швидко реагувати на найменші 

зміни ринкової кон’юнктури, споживчого попиту, виявляти й задовольняти нові 

потреби і, таким чином, завойовувати певні сегменти ринку та споживачів. 

Високий рівень господарської інтеграції між малим і великим бізнесом у країнах з 

розвиненою ринковою економікою демонструє те, що, зокрема, тільки в США 

малі фірми отримують від великих підприємств вторинні замовлення, як 

субпідрядники, на суму близько 20 млрд. дол. США. При цьому, малий бізнес в 

країнах з ринковою економікою отримує також суттєві обсяги державних 

замовлень. Наприклад, у Німеччині з 1976 року діє особливе положення, яке 

регулює обов’язковий порядок участі малих і середніх постачальників у розподілі 

держзамовлень. У разі дискримінації малі підприємства можуть оскаржити такі дії 

в спеціальних органах, які діють на земельному та федеральному рівнях [3]. 

У той же час основні показники діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні 

засвідчують не дуже сприятливу ситуацію відносно його розвитку у порівнянні з 

великим (табл. 1). Збитковість діяльності малих підприємств у 2013 р. сягнула 25,1 

млрд. грн. та зросла порівняно з 2010 р. на 9,4 млрд. грн. І це не зважаючи на 

зростання обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) та збільшення кількості 

малих підприємств.  

Причинами, які стримують розвиток малого підприємництва в Україні є: 

- недостатньо спрощена система оподаткування малого бізнесу та її не 

зорієнтованість на інвестиційно-інноваційну активність суб’єктів малого бізнесу; 
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- неузгодженість та, у деяких сферах, відсутність нормативно-правового 

забезпечення; 

- обмеженість матеріально-фінансових ресурсів; 

- недостатня інвестиційна активність; 

- обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на 

внутрішньому ринку; 

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого 

підприємства, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, 

недосконалість системи навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької 

діяльності [1, с. 39]. 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні  

за 2010-2013 роки 

Показники 

Роки Темпи зрос-

тання 2013 р. 

до 2010 р., % 
2010 2011 2012 2013 

великі підприємства 586 659 698 659 +12,4 

малі підприємства 357241 354283 344048 373809 +4,6 

з них 

мікропідприємства 

300445 295815 286461 318477 +6,0 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 

великі підприємства 2400,3 2449,0 2484,2 2383,7 -0,7 

малі підприємства 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 -7,1 

з них 

мікропідприємства 

832,6 788,9 788,2 795,3 -4,5 

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн. 

великі підприємства 1401596,8 1775829,0 1761086,0 1717391,3 +22,5 

малі підприємства 568267,1 607782,4 672653,4 670258,5 +17,9 

з них 

мікропідприємства 

181903,1 189799,1 212651,2 216111,4 +18,8 

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн. 

великі підприємства 28741,1 92572,1 37182,2 28003,5 -2,5 

малі підприємства -15647,1 -5057,3 -9254,0 -25057,9 -60,1 

з них 

мікропідприємства 

-13898,9 -8708,3 -12825,5 -25038,3 -80,1 

Джерело: складено за даними [4]  
 

В Україні загальнодержавна й регіональна підтримка малого бізнесу 

здійснюється не завжди цілеспрямовано й тому недостатньо ефективна. Одна із 

причин такого стану – значна неоднорідність України в економічному й 

соціально-політичному відношенні. Українська економіка – це складна система 

господарювання, що сформувалася під впливом спеціалізації, кооперації й 

інтеграції. Розвиток регіональної економіки в Україні здійснюється під впливом 

галузевих і територіально-виробничих зв’язків, які збереглися та поступово 

трансформуються ще з періоду планової економіки СРСР.  
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Тому для підвищення ролі малого бізнесу в економіці потрібна розробка 

механізмів регулювання, спрямованих на розширення кооперації й поглиблення 

інтеграції не тільки серед малих і середніх підприємств, але й шляхом залучення в 

цей процес великого бізнесу.  

Посилення ролі малого бізнесу на регіональному рівні може здійснити 

демпінгуючий вплив в масштабі економічної системи нашої держави у випадку 

коливань цін на природні ресурси й допомогти уникнути залежності бюджету від 

сировинного комплексу. В епоху відновлюваного зростання економіки країни в 

цілому, нова якість регіонального розвитку повинна опиратися на нові структури, 

такі як агентства інноваційного й інвестиційного розвитку. Їхня підтримка стає 

головним напрямом регіонального розвитку малого бізнесу на сучасному етапі, 

хоча реально в українських регіонах явно відчувається брак компетенції, що 

забезпечує формування вищезгаданих структур [5, с. 126-127]. 

На сьогодні немає держави, яка може розвивати свою економічну систему без 

становлення сфери приватного бізнесу, при цьому роль малого бізнесу тут є 

визначальною. Однак рівень розвитку малого підприємництва в Україні відстає 

від багатьох провідних країн світу. Економічний потенціал держави та швидкість 

його нарощування сьогодні залежать не стільки від валових обсягів виробництва й 

природних запасів, які зберігаються у надрах землі, скільки від уміння регулювати 

потоки матеріалів, готових продуктів, засобів, сировини, трудових, фінансових й 

інших видів ресурсів, швидкості маневрування ними, та гнучкості до змін умов 

господарювання, – все це оптимально в собі поєднує мале підприємство, яке 

потребує першочергових заходів ефективної підтримки та визначення головних 

перспектив розвитку на загальнодержавному та регіональному рівнях. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ  

 

Сучасні виклики поступу суспільних систем актуалізують необхідність 

трансформування освітньої діяльності у засіб підвищення ефективності 

знаннєвомісткої економіки, в інноваційне середовище, що продукує широкий 

спектр компетенцій людського потенціалу, які стимулюють прискорене 

економічне зростання і культурний розвиток, гарантуючи тим самим забезпечення 

високих соціальних стандартів. Проте, незважаючи на встановлене Конституцією 

України право громадян на освіту за умов забезпечення державою її доступності і 

безоплатності в державних та інших навчальних закладах, мусимо констатувати, 

що у нашій країні освіта не перетворилася на соціальний “ліфт” й порушується 

принцип рівного доступу усіх громадян до якісних освітніх послуг. Окрім того, 

впродовж останніх десятиліть в освітньому секторі накопичилися численні 

проблеми системного характеру, зокрема деструкції інфраструктури, моральне та 

фізичне зношення основних засобів, старіння кадрового забезпечення, брак 

передових технологій тощо. Частково така ситуація зумовлена неефективною, 

надмірно централізованою системою фінансування, ставленням владних структур 

до освітнього сектору як до другорядного порівняно з економікою, “витратної” 

частини державного бюджету. Й серед вітчизняних науковців, як зауважують Л. 

Яковенко та О. Пащенко [1, с. 143], відсутнє одностайне розуміння економічної 

природи процесу фінансування освіти, який розглядається переважно як витрати, а 

не як інвестиції у людський капітал.  

Система фінансування освіти, яка існує сьогодні в Україні, була, по суті, 

сформована ще за радянських часів, а в незалежній Україні вона була лише 

модифікована [2]. Ця система, на жаль, не стимулює розвиток освіти, а лише на 

певному рівні підтримує існуючу освітню діяльність.  Так, показники, обчислені 

на одиницю населення і на одного студента свідчать, що розвинені країни 

багатократно перевищують нашу країну за виділеними коштами на освіту (табл. 

1). Втім, представлена на рис. 1 висхідна динаміка обсягів загальних витрат на цю 

сферу й доволі не низький рівень її державного фінансування у  відсотках до ВВП 

впродовж 2007-2013 рр. не слугують індикаторами відсутності проблем із 

фінансовим забезпеченням освітньої діяльності. Левова частина виділених коштів 

спрямовується на оплату праці та інфраструктурі платежі. Наприклад, у 2013 р. 

частка видатків на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 

сфері освіти у виділених коштах на цю сферу із загальному фонду бюджету 

м. Львова перевищила 92%. За такої структури видатків не можна говорити про 
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ефективне фінансування, а недостатність обсягів фінансових ресурсів ще більше 

загострює цю проблему. 

Таблиця 1 

Загальні витрати на освіту на одиницю населення (ДН) та на одного студента 

(ОС), дол. США [3] 

Показники Україна Росія США Німеччина Франція Японія Півд. Корея Польща 

ДН 205,1 813,1 2515,7 1721,8 2021,1 1283,8 1439,8 1015,3 

ОС 3 121 7 749 29 201 15 711 14 642 15 957 9 513 19 269 

 

Об’єктивно необхідні реформи частково віддзеркалені у проекті “Концепції 

розвитку освіти України на період 2015-2025 років”, де  у руслі фінансування 

освіти передбачається [5]: 

1. Розроблення методики визначення показників окупності (прибутковості) 

витрат на освіту, щорічне оприлюднення їх значень для певної ланки освіти. 

2. Запровадження багатоканального фінансування освіти через розробку 

механізмів стимулювання зацікавлених осіб до участі в її розвитку (пільгове 

оподаткування, система кредитування, дозволи на будівництво тощо). 

3. Запровадження економічного стимулювання якісної освітньої діяльності 

(через систему державних грантів, контрактних відносин тощо). 

4. Внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо повноважень 

школи як розпорядника коштів. 

5. Збільшення питомої ваги витрат на загальну середню освіту до 

середньоєвропейських показників (не менше 65 % від загальних витрат на освіту). 

6. Легітимізування фондів сталого розвитку (ендаументу) навчальних 

закладів усіх рівнів та сприяння їх розвитку. 

7. Створення у 2015–2017 роках законодавчих й нормативних умов, які 

мотивуватимуть приватне інвестування у сферу освіти. 

 

 
Рис. 1. Витрати на освіту в Україні у 2007-2013 рр. (побудовано за: [4]) 
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У середній освіті при нарахуванні оплати праці педагога пропонується 

врахування як кількісних (чисельності учнів та обсягу годин), так і якісних 

параметрів (рівень успішності учнів). Тобто оплачуватись мають не лише знання 

учителя, підтвердженням яких є диплом та стаж роботи, а також його педагогічна 

майстерність. 

Низка реформ торкнеться фінансування державних ВНЗ. Тут основні 

проблеми проявляються у домінуванні соціального популізму, неефективності 

існуючих критеріїв для визначення обсягів фінансування вузів, виключній 

залежності навчальних закладів від фінансування з державного (обласного) 

бюджету, слабкому зв'язку ВНЗ і роботодавця (бізнесу), відсутності практик 

альтернативного фінансування, порушенні принципу справедливості 

матеріального стимулювання науково-педагогічних працівників [2].  Задля їх 

вирішення упродовж 2017-2018 рр. передбачається встановлення прямого зв’язку 

між якістю вищої освіти та її бюджетним фінансуванням на підставі незалежного, 

комплексного та об’єктивного оцінювання діяльності вузів. При побудові їх 

рейтингів будуть враховуватися показники окупності витрат на освіту. У світі, на 

відміну від України, де нині дуже високі шанси отримати безкоштовну вищу 

освіту, таку можливість має обмежене коло осіб, а приватна освіта є доволі 

вартісною. Тому у нашій країні планується зведення державного замовлення до 

цільового фінансування підготовки фахівців, які зобов’язані задовольнити 

суспільний запит. При розподілі решти державного фінансування будуть виходити 

з об’єктивних критеріїв, послабивши залежність від чисельності студентів. Оплата 

праці професорсько-викладацького складу корелюватиме з попитом на освітні 

послуги, які він продукує. 

Отже, необхідно зазначити, що консервуюча система фінансування освіти в 

Україні має змінитися на стимулюючу, основи якої формуються на базі 

задоволення суспільних потреб, дотримання принципів справедливості та 

досягнення корисних соціально-економічних ефектів. 
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КРИТЕРІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ГРУПИ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК 

СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

 

Невід’ємною ознакою суспільно-економічного розвитку держави є існування 

низки проблем, пов’язаних із станом і тенденціями розвитку споживання та 

споживчого ринку, як форми прояву економічного механізму, який опосередковує 

процеси виробництва і використання благ, що обумовило потребу аналізу 

теоретико-методологічних підходів до цієї проблеми.  

Основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної 

діяльності підприємства є виділення більш-менш однорідних груп споживачів – 

сегментація ринку групи об'єктивних ознак [3]. Сегментом ринку називають групу 

споживачів, що зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити. Метою 

сегментування є максимальне проникнення на ці сегменти ринку замість того, щоб 

роззосереджувати зусилля по всьому ринку. 

Політика сегментування споживчого ринку передбачає виділення окремих 

частин ринку, що відрізняються один від одного характеристиками попиту на 

товари та послуги і реакцією на маркетингові дії. Одночасне обслуговування 

кількох ніш – це стратегія, за якої пропонується  низка незалежних товарів або 

послуг, розрахованих на залучення клієнтів, що належать до окремих вузьких 

сегментів ринку. 

Основними ознаками сегментації споживчого ринку є такі. 

1. Сегментація є атрибутом ринку покупця, оскільки саме боротьба 

підприємств за його гроші примушує глибше вникати в потреби споживача. 

2. Сегмент виявляє вимоги до модифікацій товару і цим відрізняється від 

ринку, що характеризується особливим видом товарів. Так, на ринках тракторів і 

телевізорів існують, відповідно, споживачі міні-тракторів та персональних 

телевізорів. 

3. Сегментація застосовується виключно до споживачів окремого виду 

товару чи послуг. Сегмент – це завжди певна група споживачів – покупців 

годинників, консультаційних послуг тощо. 

4. Використання декількох характеристик при сегментуванні не обов’язкове, 

сегмент може базуватися і на одній ознаці (релігійні погляди чи рівень доходу на 

сім'ю) [3]. 

Сегментація ринків споживачів товарів за об'єктивними ознаками 

проводиться з урахуванням географічних, демографічних та соціально-

економічних факторів поведінки споживача. 
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Географічна сегментація ринку ґрунтується на використанні таких ознак, як: 

адміністративний поділ території, місце проживання та щільність населення, 

чисельність населення для міських утворень, клімат і т.д., тобто застосовується 

поділ ринку на географічні регіони. Розташування регіону відображає відмінності 

в доходах, культурі, традиціях, релігійних переконаннях. Регіон характеризується 

кліматом, чисельністю та густотою населення, співвідношенням міського та 

сільського населення і т. ін. Регіони відрізняються також рельєфом місцевості, а 

також специфічною для кожного регіону транспортною мережею, системою 

комунікацій тощо. Тобто регіональна демографія передбачає розподіл ринку з 

урахуванням географічних відмінностей (Донецьк, Закарпаття, Середня Азія, 

Далекий Схід).  

Існує також адміністративний поділ – республіка, місто, область. Територія 

України розподілена на 10 регіонів. В міських населених пунктах України 

виділяють сегменти з чисельністю населення (в тис. осіб): до 5; 5...20; 20...50; 

50...100; 100...250; 250...500; 500...1 млн; більше 1 млн. Чисельність та густота 

населення показують, чи достатньо в регіоні людей, щоб забезпечити збут товару 

та полегшити проведення маркетингової компанії. 

Часто, в силу доступності застосовуваних характеристик, використовуються 

демографічні ознаки сегментації. Протягом людського життя споживчі потреби і 

інтенсивність споживання тісно пов'язані з демографічними характеристиками. З 

віком змінюються потреби людей в домашній обстановці, предметах відпочинку. 

Ця обставина повинна особливо чітко уловлюватись виробниками продовольства 

[1]. Вік членів сім’ї та етап її життєвого циклу визначають диференціацію 

продуктів харчування відповідно до змін потреб людського організму [3]. 

Найефективнішою є диференціація споживчого ринку за кількістю членів сім’ї. 

Адже кожен з сегментів Складу сім’ї (сім’ї-одиначки, “стандартні” (3...4 особи) та 

багатодітні) ставить власні вимоги до всіх сфер життя. Наприклад, зростання 

кількості сімей-одиначок сприяє динамічному розвитку виробництва та збуту 

страв швидкого приготування, компактних меблів, малогабаритної побутової 

техніки. І, навпаки, багатодітні сім’ї частіше використовують габаритні 

автоматичні пральні машини, мікроавтобуси, міні-техніку. Коло інтересів і 

приналежність до тієї або іншої соціальної групи, що формуються в процесі 

соціальної адаптації населення, дозволяють використовувати соціально-

економічну сегментацію ринку. 

Соціально-економічні ознаки припускають виділення груп споживачів на 

основі спільності соціальної і професійної приналежності, рівнями освіти і 

доходів. Так, соціокультурна сфера створює певне коло інтересів і переваг щодо 

споживчих товарів. Належність до певної соціальної прошарку зобов’язує людину 

виконувати в суспільстві певну роль, яка так чи інакше буде впливати на його 

купівельну поведінку. Багато підприємств з урахуванням сегментації споживачів 

за ознакою приналежності до тієї або іншої соціальної групи за допомогою 

цілеспрямованої реклами формують попит і стимулюють продажу певних товарів і 
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послуг. Найбільшою мірою споживання тих чи інших товарів і послуг, а, отже, і 

поведінку покупця на ринку визначає рівень його доходу. Чим більшими 

фінансовими ресурсами володіє споживач, тим ширші його можливості як з точки 

зору задоволення конкретних потреб, так і структури цих потреб [2]. 

Вважаємо економічно ефективним до групи існуючих об’єктивних ознак 

сегментації споживчого ринку віднести новий показник – платоспроможність 

населення. Платоспроможність населення похідна від рівня соціально-

економічного розвитку і є характеристикою рівня і якості життя населення. 

Платоспроможність населення характеризується взаємовідносинами двох 

складових – доходів населення та споживчого ринку. Збалансоване формування 

платоспроможного попиту населення має проходити так, щоб виникало необхідне 

співвідношення між платоспроможністю населення і його купівельною 

спроможністю.      

Основним чинником платоспроможності є грошові доходи населення. Їх 

величина залежить від ступеня розвитку суспільного виробництва і таких 

показників, як динаміка ВВП, обсяг промислової продукції та продуктивність 

праці. На величину та структуру платоспроможності впливають і такі фактори, як: 

розмір податків, рівень заощаджень населення, величина індексу споживчих цін, а 

також розмір неплатежів. Вплив перелічених чинників рівнозначний впливу зміни 

грошових доходів у їх реальних розрахунках. Формування платоспроможності 

населення залежить також і від демографічної ситуації – чисельності населення, 

середнього віку та складу сім’ї, статево-вікового складу населення, міграції.  

Регулювання платоспроможності населення здійснюється в масштабах країни 

та передбачає застосування усього комплексу економічних важелів впливу на 

платоспроможність населення, включаючи систему народногосподарських і 

галузевих пропорцій, грошових доходів населення, зміни співвідношення різних 

цін на товари народного споживання та тарифів на послуги. 

Таким чином, сегментація ринку – це процес розбивки ринку на чіткі групи 

споживачів, відповідно з якісними особливостями їх попиту, для кожної з яких 

можуть знадобитися окремі товари та комплекси маркетингу. Розбивка ринку на 

сегменти здійснюється за однією або кількома ознаками. Географічні, 

демографічні та соціально-економічні критерії сегментації, відносяться до групи 

об’єктивних ознак, але на практиці їх може не вистачити, тому іноді для більш 

точної сегментації ринків варто використовувати вказаний вище показник – 

платоспроможність населення. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Розвиток малого підприємництва є важливим засобом прискорення розвитку 

економіки та зростання рівня задоволення споживчого попиту населення, 

зменшення соціальної напруги та збільшення надходжень до бюджету. Проте в 

Україні не спостерігається необхідного збільшення чисельності малих 

підприємств і зростання їх ролі в економіці. Однією з причин повільного розвитку 

малих підприємств в Україні в сучасних умовах є недостатність фінансових 

ресурсів, основна частина яких формується із власних джерел господарюючих 

суб’єктів. В практичному аспекті ця проблема є дуже актуальною. 

Розглядом проблем фінансового забезпечення займалися багато як 

українських, так і зарубіжних науковців. Серед них: Я. В. Белінська, Л. Ю. Буряк, 

З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Т. А. Говорушко, В. О. Онищенко, Н. О. Рибалко, 

А. Г. Семенов, О. Л. Хотомлянський та ін.  

Недостатність фінансових ресурсів негативно впливає на фінансово-

господарську діяльність малих підприємств, спричиняє виникнення та зростання 

їх заборгованості у взаємних розрахунках з іншими суб’єктами господарювання 

щодо оплати праці та сплати податків. При цьому має місце постійна нестача 

коштів для розширення діяльності, що загострює проблему фінансового 

забезпечення господарської діяльності малих підприємств. 

Механізм фінансового забезпечення малих підприємств можна трактувати як 

сукупність методів, важелів, інструментів і форм прояву, створення і 

використання фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечуються процеси 

ефективного розвитку малих підприємств [1, с. 101]. 

До основних методів фінансування належать: самофінансування, 

кредитування, інвестування, лізинг, венчурне фінансування, франчайзинг тощо. 

Дія цих методів та набір важелів для суб’єктів малого бізнесу визначаються рядом 

особливостей: 

1) здатність до самофінансування малих підприємств є невисокою (обмежена 

можливість залучення додаткового капіталу власників, незначна частка основного 

капіталу, вкрай обмежена здатність до реінвестиції прибутку, нездатність залучати 

капітал на ринку цінних паперів); 

2) низький рівень прибутковості фінансово-господарської діяльності й 

відсутність або низька якість ефективного менеджменту обумовлюють невисоку 

інвестиційну привабливість таких суб’єктів та високі фінансові ризики 

функціонування; 

3) обмежений набір інструментів мінімізації ризиків (страхування);  
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4) висока оборотність капіталу й висока залежність поточної діяльності від 

оборотного капіталу; 

5) високий рівень конкуренції, загрози банкрутства, бар’єри щодо ресурсного 

забезпечення обумовлюють високі рівні ризиків. 

В сучасних умовах для малих підприємств найбільш доступною формою 

фінансування є самофінансування за рахунок отриманого чистого прибутку, 

амортизації, що є джерелом відновлення основних засобів підприємства. 

Водночас, банки ведуть себе пасивно у видачі кредитів малим підприємствам, 

побоюючись їх невиплати внаслідок банкрутства. Окрім цього, кредити мають 

досить високі процентні ставки, що є невигідним для підприємств. Що стосується 

комерційного кредитування, то кредитори мають досить високий ризик надання 

коштів малому бізнесу і тому вкладають кошти у більш надійні сфери. 

Чистий прибуток малих підприємств є важливим результативним показником 

його фінансово-господарської діяльності, що формується під впливом багатьох 

факторів. Для збільшення розміру чистого прибутку малі підприємства повинні 

вжити заходів із збільшення чистого доходу та скорочення витрат на виробництво 

і реалізацію продукції, проводити оцінку та прогнозування кон’юнктури ринку 

продукції, що виготовляється, підвищувати рівень ділових зв’язків із партнерами, 

розробити систему управління витратами та ін. Для підвищення ефективності 

управління амортизаційними відрахуваннями необхідно розробляти і 

реалізовувати амортизаційну політику, яка полягає в управлінні амортизаційними 

відрахуваннями з метою їхнього реінвестування у виробничу діяльність. 

Аналіз структури джерел фінансування діяльності малих підприємств в 

Україні констатує дуже низький рівень залученого капіталу. Так, в структурі 

капіталу вітчизняних малих підприємств власні джерела становлять понад 60%, за 

рахунок банківського кредитування забезпечується не більше, ніж 16%, державне 

фінансування становить лише 6% [2]. Заходи держави у підтримці розвитку 

малого підприємництва поки не мають комплексного і системного характеру. В 

результаті інфраструктура фінансового розвитку малих підприємств формується 

вкрай повільно. 

Спростити шлях до кредитного фінансування дозволить національна система 

заохочень та гарантій. Необхідність формування системи гарантій зумовлена 

відсутністю в переважної більшості малих підприємств суттєвого майна та 

ресурсів, що можуть розглядатися як предмет застави, а також дорожчою вартістю 

обслуговування мікрокредитування. 

Визнаючи важливу роль малого підприємництва у сучасній економіці 

України, слід констатувати, що його структура фінансування неоптимальна: 

переважною формою фінансування є самофінансування, в той час як саме залучені 

джерела повинні забезпечувати ефективний розвиток малих підприємств. 

Доступність цих джерел для малого бізнесу на сучасному етапі обмежена в 

результаті відсутності ефективної державної регуляторної політики та 

інфраструктури фінансової підтримки малих підприємств. Відповідно реалізація 
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комплексної системи заходів щодо удосконалення системи державної підтримки 

малого підприємництва дозволить удосконалити механізми фінансування 

останнього, що, своєю чергою, розширить джерела фінансування, підвищить 

ефективність використання фінансових ресурсів, активізує розвиток малого 

бізнесу в цілому. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Нестабільний стан економіки України, що спостерігається в останні роки, 

негативно позначився на роботі багатьох підприємств. Сьогодні виявляється 

стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство. Отже, 

проблема збитковості та банкрутства залишається надзвичайно актуальною. За 

таких умов питання визначення ймовірності банкрутства підприємства постає 

особливо гостро, адже достовірна і своєчасна ідентифікація негативних факторів 

впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства дозволяє сформувати 

відповідну фінансову політику та розробляти заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів та платоспроможності, 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства у довгостроковому періоді, 

а, головне, попередити ризик банкрутства.  

Питанню визначення ймовірності банкрутства підприємств приділяється 

значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Розробкою методик і 

критеріїв прогнозування банкрутства займались такі провідні вчені, як: Е. 

Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. 

Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Вагомий внесок у вирішення 

проблемних питань з банкрутства та антикризового управління зробили вітчизняні 

вчені: І. Жук, Л. Лігоненко, О. Терещенко, Т. Тесленко та ін. Однак, як і зарубіжні, 

так і вітчизняні методики мають певні недоліки, що ускладнюють їх застосування 

на підприємствах України. 

Передбачення ймовірності банкрутства будь-якого підприємства важливо як 

для самого підприємства, оскільки виявляє його внутрішні проблеми і дозволяє 
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завчасно вжити відповідних заходів, так і для потенційних інвесторів і банків – 

кредиторів, оскільки надає можливість уникнути зайвого ризику їхніх вкладів. 

У світовій практиці вже накопичений достатній досвід інтегрального 

оцінювання фінансового стану підприємства. Сучасна економічна наука має у 

своєму арсеналі велику кількість різноманітних прийомів і методів прогнозування 

фінансових показників, в тому числі в плані оцінки можливого банкрутства. Всі 

вони застосовуються з метою швидкої ідентифікації фінансової кризи, виявлення 

причин, що її зумовлюють, та розробки антикризових заходів. З метою оцінки 

фінансового стану та діагностики банкрутства підприємств для різних країн 

розроблено велику кількість дискримінантних багатофакторних моделей, 

наприклад, Альтмана для США, Таффлера і Тішоу для Великобританії, Беєрмана 

для Німеччини, Давидова і Бєлікова для Росії, Спрінгейта, Фулмера, Чессера та 

багато інших. 

Проте, проведене дослідження точності прогнозування банкрутства 

українських підприємств з використанням ряду зазначених моделей виявило надто 

низьку їх здатність до оцінки реального фінансового стану та прогнозування 

банкрутства українських компаній. Особливості української дійсності не 

дозволяють використовувати моделі, розроблені раніше для інших країн. 

Відмінності в економіках України та США або інших держав є настільки 

великими, що моделі прогнозування банкрутства вітчизняних підприємств 

повинні будуватися на іншій множині показників. Усе це зумовлює необхідність 

розробити таку модель оцінювання фінансового стану підприємства та 

діагностики його банкрутства, яка б враховувала специфіку сучасної української 

економіки. 

Для української економіки можна використовувати модель О. О. Терещенка 

та модель оцінки імовірності банкрутства підприємства у вигляді дискримінантної 

функції. Проте, більш відкритими і зрозумілими, порівняно з факторними 

моделями, є моделі діагностики банкрутства підприємств із застосуванням набору 

незалежних змінних, оскільки вони представлені у виразах природної мови. Разом 

з тим вони мають високу точність відтворення вихідної статистики і можуть 

працювати навіть без настроювання на реальних даних, лише базуючись на 

закладених до них наборах логічних правил і встановлених параметрах функцій 

належності. Фінансово-економічний аналіз підприємства з використанням 

інструментарію нечіткої логіки надає можливість формувати модель із 

урахуванням специфіки країни, періоду часу, галузі, шляхом встановлення правил 

логічного висновку та проводити оптимізацію параметрів моделі на реальних 

кількісних та якісних показниках діяльності фінансово-стійких компаній і 

підприємств-банкрутів. Показники ефективності передбачення банкрутств, 

продемонстровані нелінійними моделями, побудованими з використанням апарату 

нечіткої логіки, виявилися значно кращими, ніж показники, продемонстровані 

лінійними дискримінантними моделями. 
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Проведений аналіз та узагальнення дали змогу зробити висновок, що 

розглянуті методики прогнозування банкрутства зарубіжних авторів мають ряд 

суттєвих обмежень для їх використання на українських підприємствах: 

- більшість зарубіжних методик діагностики ймовірності банкрутства 

побудовані з використанням вагових коефіцієнтів показників, що розраховані на 

основі американських аналітичних даних минулих років. Отже, в зв'язку з цим 

вони не відповідають сучасний економічній ситуації; 

- ці моделі не адаптовані до вітчизняної економіки і не враховують специфіку 

діяльності українських підприємств, а саме особливості в системі бухгалтерського 

обліку і податковому законодавстві, вплив інфляції на формування показників 

діяльності підприємства, галузеву приналежність підприємства та ін. 

Враховуючи всі ці обмеження зарубіжних моделей прогнозування 

банкрутства, вітчизняними науковцями були розроблені методики, що адаптовані 

для вітчизняної економіки. Подальший розвиток цих моделей дозволить своєчасно 

реагувати на чинники, які впливають на фінансово-господарський стан 

підприємства з метою уникнення його банкрутства. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В РИНКОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Реформування економічної системи України зумовлює необхідність 

підвищення ефективності управління процесом формування та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, як одного з найважливіших 

елементів, в загальній системі управління підприємством. Пошук фінансових 

джерел функціонування та розвитку, забезпечення ефективного інвестування 

фінансових ресурсів набувають важливого значення в роботі фінансових служб 

акціонерних товариств за умов ринкової економіки. В свою чергу, від величини 

фінансових ресурсів залежить фінансування процесу розширеного відтворення, 

виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими й 

іншими організаціями та соціально-економічний розвиток підприємства загалом. 

Інноваційний розвиток акціонерних товариств зумовлює необхідність всебічного 

дослідження проблем їх фінансування, зокрема, процесів формування та 

використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення 
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господарської діяльності підприємств. 

Наявність достатнього розміру власного капіталу – необхідна умова 

успішного функціонування акціонерного товариства незалежно від сфери 

діяльності та галузевої специфіки. Сформовані за рахунок власного капіталу 

активи є основним матеріальним забезпеченням акціонерного товариства, тобто, 

своєрідним гарантом ліквідності боргових зобов’язань товариства в ринковому 

середовищі. Чим більша частка активів, сформована за рахунок власного капіталу, 

тим вищий імідж підприємства як ділового партнера перед іншими учасниками 

ринкових відносин [2, с. 237].  

Основною метою системи фінансового менеджменту акціонерного 

товариства в сучасних умовах господарювання є спроба найбільш ефективно 

використати обмежені фінансові ресурси за умови повноцінної реалізації 

можливостей внутрішнього та зовнішнього середовища при допустимому рівні 

фінансового ризику (рис.1). 

 

Рис.1. Система ефективного управління фінансовими ресурсами 

акціонерного товариства в ринковому середовищі 

Співвідношення власних і позикових коштів у загальному обсязі фінансових 

ресурсів акціонерних товариств формують показник структури капіталу 

підприємства, який є одним із найголовніших критеріїв оцінки фінансового стану 

підприємства. Фінансовий менеджмент в акціонерному товаристві виявляє 

резерви фінансування, що забезпечують зростання обсягів виробництва і 

реалізації продукції, зменшення витрат, отримання прибутку, збалансування 

матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення фінансової стійкості. У 

поліпшенні фінансового стану підприємства основні акценти слід зробити саме на 
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проблемі забезпечення його фінансової стійкості, наявності вільних коштів та 

підвищення ефективності використання активів [1, с. 98].  

Оптимальною структурою капіталу можна вважати таке співвідношення між 

власним і позиковим капіталом, яке забезпечує оптимальне поєднання ризику і 

дохідності для підприємства, максимізує ринкову вартість акціонерного 

товариства, сприяє підвищенню курсу його акцій і забезпечує високий рівень 

платоспроможності та фінансової стійкості.  

При виборі оптимальної структури джерел фінансування необхідно врахувати 

всю сукупність критеріїв і факторів, що впливають на витрати щодо залучення 

необхідних підприємству коштів. Фінансове планування і прогнозування є однією 

з найважливіших ділянок фінансової роботи акціонерного товариства, оскільки 

дає змогу визначити загальну потребу у грошових коштах для забезпечення 

фінансово-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів. 

Якісне та злагоджене фінансування усіх складових фінансового менеджменту 

сприятиме запобіганню банкрутства та фінансових втрат, забезпеченню належного 

рівня платоспроможності, збільшенню вартості капіталу та інвестиційній 

привабливості інноваційних проектів. 
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ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ 

 

Внутрішній ринок відіграє важливу економічну та соціальну роль, забезпечує 

кругообіг товарів та фінансових потоків, в значній мірі визначає рівень 

задоволення потреб населення. Проте, нинішній стан вітчизняного внутрішнього 

ринку характеризується рядом негативних тенденцій, які становлять загрози для 

сталого економічного розвитку національної економіки. Про це свідчать: 

зменшення роздрібного товарообороту; значні диференціації розвитку 

внутрішнього ринку між сільськими та міськими поселеннями; суттєва тінізація 

внутрішнього ринку; проблеми з імпортозаміщення; нездорове конкурентне 

середовище та незадовільне підприємницьке середовище. 

Крім даних гострих проблем, соціально-економічна криза в Україні призвела 

до таких проблем і перешкод розвитку внутрішнього ринку як погіршення 
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становища із залученням інвестицій та фінансової забезпеченості внутрішнього 

ринку України.  

Суттєвою перешкодою розвитку внутрішнього ринку України та його 

суб’єктів на сьогодні є недостатність фінансових ресурсів, яка пов’язана з 

недосконалим законодавчим регулюванням бюджетного фінансування, 

несприятливим становищем в сфері залучення інвестицій та законодавчою 

недосконалістю фінансування через систему кредитування. 

На сьогодні проблеми формування інвестиційного клімату в Україні пов’язані 

з: 

- недосконалим інвестиційним середовищем; 

- недоліками законодавства щодо іноземних інвестицій; 

- недосконалим законодавчим регулюванням створення та функціонування 

спільних інвестиційних проектів вітчизняних та зарубіжних підприємств; 

- відсутністю диференціації податку на додану вартість, що не дозволяє 

мотивувати інвестування підприємств, які випускають продукцію з високою 

доданою вартістю. 

Вважаємо, що в цілях вирішення цих проблем необхідно реалізувати 

пропозиції з покращення фінансово-інвестиційного клімату в державі, що,  своєю 

чергою, дозволить посилити конкурентоспроможність внутрішнього ринку. 

Відповідно, джерелами коштів фінансування державної політики у цій сфері 

мають стати ресурси регіонального та місцевих бюджетів, фінанси державного 

бюджету України, центрів зайнятості, державних фондів сприяння 

підприємництву, ресурси фондів міжнародної технічної фінансової допомоги, 

фінансові ресурси недержавних (в тому числі асоціативних) інституцій системи 

підтримки та сприяння розвитку внутрішнього ринку України. 

Засобом контролю ефективності виділених фінансових ресурсів та 

реалізованих заходів має стати моніторинг стану конкурентоспроможності 

внутрішнього ринку України з визначенням її узагальнюючого показника, що 

враховує найбільш важливі якісні та кількісні характеристики економіко-

правового середовища внутрішнього ринку (у контексті доступу суб’єктів 

підприємництва до ресурсів та ринків, прав діяльності), рівня реалізації та захисту 

економічних інтересів внутрішнього ринку, а також підприємництва як сектора 

економіки регіону від настання несприятливих фінансових умов. 

В цілях активізації інвестиційної діяльності необхідно забезпечити 

стабільність оподаткування та фіскальну мотивацію для пріоритетних галузей та 

інвестиційних напрямів, зниження ставок оподаткування на певний період для 

високотехнологічних галузей, диференціації ставок ПДВ. 

Таким чином, подальший розвиток вітчизняного внутрішнього ринку 

потребує покращення його фінансово-інвестиційної привабливості. На це слід 

спрямувати державну політику, яка має бути системною та реалізуватися з 

використанням арсеналу інституційних, економічних та організаційних засобів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні в Україні відбувається процес становлення якісно нового 

фінансового механізму економічних відносин, суб’єктами яких виступають банки. 

Це головна характерна риса, що відрізняє банківську систему України від 

колишньої економіки адміністративно-командного типу, хоча тепер рівень, 

досягнутий вітчизняною економічною системою протягом перехідного періоду, 

характеризується ще слабким загальним розвитком ринкових інститутів. Прогрес 

у реформуванні банківської системи видається відчутнішим порівняно з іншими 

секторами господарства та з огляду на основні етапи її розвитку за період від 

початку впровадження ринкових перетворень. Багаторічним підсумком поетапної 

напруженої роботи було не лише реформування існуючої, але і створення нової 

банківської системи України. Це дозволило: створити початкову нормативно-

правову базу для провадження монетарної політики та банківського нагляду; а 

також дворівневу банківську систему, валютний ринок цінних паперів; провести 

грошову реформу і ввести національну грошову одиницю – гривню; створити 

національну платіжну систему із запровадженням нових прогресивних технологій 

перерахування коштів на основі електронних платежів; провести реформування 

бухгалтерського обліку та звітності у банках; подолати гіперінфляцію, домогтися 

керованості інфляцією; наблизити банківську систему України до завдань 

ринкової структури та інтересів національної економіки [2]. 

Але це лише правові, організаційні та економічні передумови для успішної 

діяльності банківської системи України (БСУ), оскільки в ній ще залишилося 

чимало недоліків. Це перш за все: недоліки у діяльності комерційних банків у 

сфері кредитування, розрахунків, порушення багатьма з них економічних 

нормативів; недосконалість податкового та фінансового законодавства, що 

визначають потребу в поглибленні банківської реформи; системні ризики 
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надмірної відкритості банківської системи для слабких підприємств і неякісного 

менеджменту; БСУ не повністю задовольнила потреби приватного сектору, який 

активно зростає, йому бракує інших (крім кредитних) банківських послуг високої 

якості; ще не розв’язані питання інституційного розвитку банківської системи, 

захисту банківської таємниці та інтересів клієнтів; відсутня відповідна для країн із 

ринковою економікою фінансова структура, стимули заощаджувати та 

розміщувати позичкові фонди; низька життєздатність фінансових інститутів 

(приховані банкрути); повільний інтерес у галузі створення стабільного 

ефективного банківського нагляду тощо. Окрім недоліків функціонування БСУ, 

надзвичайно дестабілізуючим фактором є системна криза, яка триває в Україні з 

початку 2014 р. і не лише обмежує можливість розвитку банківської системи, але 

й впливає на фінансово-економічну безпеку банків, знижуючи її рівень до 

загрозливих меж. 

Для забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської сфери 

важливим є розроблення єдиної системи показників-індикаторів та методики 

їхнього обчислення з урахуванням особливостей національної економіки, що 

дасть змогу на постійній основі здійснювати діагностичні і превентивні дії, 

спрямовані на підтримку її належного рівня в Україні. Потрібно змінити підходи 

під час аналізу та прогнозування за допомогою цієї системи показників для 

своєчасного виявлення наявних і потенційних загроз. Доцільно щоквартально 

проводити постійний моніторинг за тенденціями їхнього розвитку з метою вжиття 

необхідних заходів. 

Необхідно також зауважити, що показники безпеки та ефективності роботи 

банківської системи і темпи її розвитку визначальним чином залежать від 

швидкості відновлення реального сектора економіки, а фінансові можливості 

останнього – від банківського кредитування. Це визначає необхідність 

використання системно-структурного підходу, що передбачає комплексне 

вирішення взаємопов’язаних проблем фінансового та реального секторів 

національної економіки шляхом диференційованого застосування інструментів 

економічної політики держави. 

Сьогодні тривають дискусії щодо розгляду засад організації оптимального 

варіанту фінансово-економічної безпеки банківської системи в умовах глобалізації 

та інтеграційних процесів, однак заходи щодо її реалізації мають, на наш погляд, 

спрямовуватися на послаблення дії низки загроз [1]. Зокрема на макрорівні 

необхідно: 

- підвищити вимоги до мінімального капіталу (нормативу Н1), оскільки 

порівняно з іншими країнами банківська система має дуже низький ступінь 

концентрації, що ускладнює нагляд і обмежує прибутковість вітчизняних банків; 

- стимулювати подальшу капіталізацію банківської системи, а саме: 

запровадити пільги у разі спрямування прибутку на збільшення власного капіталу 

банків; 
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- розширити перелік і посилити вимоги до публічної інформації про 

фінансовий стан власників і структуру управління банків; 

- продовжити уніфікацію показників і методологію їх обчислення з 

міжнародними стандартами; 

- ретельніше контролювати якість активів у портфелях банків, запровадити у 

банках єдину систему управління ризиками відповідно до сучасних стандартів, яка 

міститиме макро- і мікропруденційний нагляд із посиленням ролі НБУ; 

- підвищити ефективність діяльності та фінансову стійкість банків шляхом 

поліпшення якості корпоративного управління, у тому числі досягнення більшої 

прозорості діяльності банків, ефективності ризик-менеджменту, вдосконалення 

відносин органів управління банків, акціонерів тощо; 

- наблизити діяльність вітчизняних банків до міжнародних стандартів, 

зокрема сучасних вимог Базельського та Європейського комітету, а також 

використання підходів до банківського регулювання і нагляду, перевірених 

світовою практикою,та внесення відповідних змін у регуляторні акти НБУ; 

- зміцнювати позиції державних банків в реалізації стратегії економічного 

розвитку країни; 

- забезпечити самостійність НБУ в нагляді за банківською системою та 

монетарній політиці; 

- послідовно зменшувати масштаби перенесення ризиків не фінансового 

сектора національної економіки на фінансовий, тобто подолати негативні 

тенденції у реальному секторі країни, що поліпшить платоспроможність основних 

клієнтів та партнерів банків; 

- підтримувати низькі темпи інфляції та стабільний валютний курс; 

- стимулювати розвиток інших сегментів фінансового ринку для розширення 

можливостей інвестування в фінансові інструменти банківського сектора коштів 

інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів тощо; 

- переорієнтувати монетарну політику НБУ від підтримання номінальної 

стабільності до стимулювання економічного зростання; 

- створити сприятливий інвестиційний клімат, що підвищить міжнародні 

рейтинги України і дозволить залучити більші обсяги капіталу для розвитку 

стратегічно важливих галузей економіки. 

Застосування усіх вищеперерахованих заходів у поєднанні з виваженою 

економічною політикою держави дозволить мінімізувати негативний вплив як 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів, створить передумови для відновлення 

ділової активності та дасть змогу сформувати базис для майбутнього зростання 

економіки України. 
 

Список використаних джерел 

1. Диба М. Економічна безпека банків: стан та проблеми [Текст] / М. Диба, С. Яременко 

// Банківська справа. – 2013. – № 4. – С. 3-10. 



153 
 

2. Шелудько Н. М. Зовнішні запозичення банків України: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] / Н. М. Шелудько :– Режим доступу : http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP 

/Sheludko107.рdf. 
 

 

Харук Віталій Антонович, 

аспірант кафедри фінансів і кредиту, 

Львівська комерційна академія 

 

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 

 

Однією з основних передумов побудови ефективного ринку є існування 

конкурентного середовища. Ситуація на вітчизняному ринку нафтопродуктів 

характеризується значними ціновими коливаннями в умовах непрогнозованого 

зростання світових цін на нафту та імпортування основної частки нафтопродуктів 

в Україну. Надмірне державне регулювання цін може спричинити виникнення 

монопольних позицій на ринку з боку вітчизняних компаній. Водночас, однією з 

основних проблем ринку нафтопродуктів України, що потребують державного 

втручання, є існування на ньому монополій та недосконалої конкуренції. 

Ризик монополізації ринку потребує від держави забезпечення умов для 

конкуренції і запобігання ситуації, коли один чи кілька учасників повністю його 

контролюють. Водночас, попри існування сучасного законодавства про захист 

економічної конкуренції, на ринку нафтопродуктів України спостерігаються 

численні випадки установлення, утримання завищених (монопольних) або 

занижених (“грабіжницьке ціноутворення”) цін на бензин і дизельне паливо; 

вилучення товарів з обігу й необґрунтоване скорочення виробництва товарів, на 

які є попит; створення перешкод для виходу на ринок; поширення неправдивих, 

неточних чи перекручених відомостей, здатних заподіяти збитки або завдати 

шкоди; уведення в оману про місце виготовлення, властивості, якість і кількість 

товару, некоректне порівняння вироблених чи пропонованих товарів тощо. Разом 

з тим держава часто необґрунтовано перешкоджає діяльності суб’єктів 

господарювання, свідомо обмежує їхні права на продаж нафтопродуктів; надає 

вказівки щодо першочергового постачання товарів певному колу покупців 

(зокрема сільськогосподарським виробникам); намагається встановити обмеження 

відносно вибору виробників (виконавців) споживачами; необґрунтовано обмежує 

доступ до участі в аукціонах і тендерах, створює окремим учасникам переважні 

умови участі в них. Таке втручання, безумовно, не сприяє розв’язанню проблеми 

недосконалої конкуренції на ринку нафтопродуктів України [1]. 

Ґрунтовних досліджень в науці з цього приводу немає. Загалом 

монополізацію української економіки досліджували в деякій мірі такі науковці, як: 

В. Полуянов, Л. Краснікова, Ю. Замрій. Аналіз державної політики розвитку 

ринку нафтопродуктів провів Г. Рябцев. Загалом проблема монополізації або 
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обмеження конкуренції на ринку нафтопродуктів України як економічного явища 

залишається маловивченою. 

У Законі України “Про захист економічної конкуренції” [2] під 

антиконкурентними узгодженими діями суб’єктів господарювання розуміється 

встановлення цін чи умов придбання або реалізації товарів; обмеження 

виробництва, техніко-технологічного розвитку інвестицій або встановлення 

контролю над ними; розподіл ринків; спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів; усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) 

інших суб’єктів господарювання; застосування різних умов до рівнозначних угод; 

укладення угод за умови прийняття додаткових зобов’язань, які не стосуються 

предмета цих угод; обмеження конкурентоспроможності підприємців без 

об’єктивно виправданих причин. 

Модель ринку нафтопродуктів, яку дотепер застосовує у своїй роботі 

Антимонопольний комітет України, розроблено в другій половині 1997 р., після 

того як органи комітету було вперше звинувачено в зростанні цін і виникненні 

дефіциту бензину й дизельного палива. Ринок нафтопродуктів, що виник у цей 

період на місці повністю зруйнованої радянської системи нафто- 

продуктозабезпечення, мав такі особливості: 

1) значний обсяг тіньового обороту нафтопродуктів (понад 70 %); 

2) малі порівняно з 1991 р. обсяги перероблення сировини на вітчизняних 

нафтопереробних заводах (далі – НПЗ) (54,0 млн тонн у 1991 р.; 12,2 млн тонн – у 

1997 р.; 9,1 млн тонн – у 2000 р.; 3,4 млн. тонн – у 2013 р.; 0,159 млн. тонн –  у 

січні 2015 р.); 

3) високий попит на бензин і дизельне паливо нижнього цінового діапазону 

внаслідок низької платоспроможності населення; 

4) наявність чіткого розподілу пропозиції за рівнями (імпортери, великий, 

середній і дрібний гурт, роздріб); 

5) значний рівень дисперсності й відповідно низький рівень концентрації 

пропозиції;  

6) наявність локальних запасів нафтопродуктів, порівняних із 

кількамісячними обсягами споживання; 

7) збереження в державній власності потужностей із перевалки (термінали) і 

зберігання палива (нафтобази), рівний і вільний доступ до них більшості суб’єктів 

господарювання. 

Ці обставини зумовили використання органами Антимонопольного комітету 

України конкурентної (з можливими неправомірними обмеженнями) моделі ринку 

нафтопродуктів. Вона передбачала, зокрема, наявність загальнодержавного ринку 

у великому й середньому гурті та регіональних – у роздрібній торгівлі; визначення 

обсягів пропозиції як імпорт плюс власне виробництво мінус експорт [3, с. 132-

133]. 

Сьогодні ринок нафтопродуктів в Україні швидко укрупнюється. З 

урахуванням цих обставин слід приймати принципові рішення про організаційне 
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відокремлення компаній, що діють на регіональних і місцевих ринках 

перероблення сировини, транспортування, зберігання й реалізації нафтопродуктів. 

Слід усувати чи зменшувати економічні та адміністративні бар’єри виходу на ці 

ринки нових незалежних гравців (розвитку конкуренції на них перешкоджає 

дефіцит сучасних переробних потужностей і нафтосховищ, висока 

капіталомісткість галузі). Важливо гарантувати недискримінаційні умови доступу 

до послуг природних монополій (у тому числі залізничного, нафто- і нафто-

продуктопровідного транспорту), послуг із перевалки (уже монополізованих) і 

зберігання нафтопродуктів, а також прямої реалізації бензину й дизельного палива 

з нафтопереробних підприємств. Слід удосконалювати систему оподаткування, 

яка б не тільки виконувала фіскальну функцію, але й сприяла розвитку 

конкуренції.  

Згідно з українським законодавством антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, до яких відносять картельні угоди, засуджуються. Проте існують 

численні винятки, які дозволяють державним органам фактично самим 

організовувати картелі і цим самим впливати на певні ринки товарів і послуг. Ці 

винятки можуть призводити до зловживання державною владою і, як наслідок, 

неефективного державного регулювання. Звідси виникає питання необхідності 

правильної оцінки та трактування таких дій. 

Серед типових справ у 2010 р. з вчинення антиконкуретних узгоджених дій, 

порушених територіальними відділеннями АМКУ, були справи проти таких 

підприємств, як ПП “ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА”, ТОВ “УТН-Восток”, ТОВ “Торговий 

дім “КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА”, ТОВ “АТАН-КРИМ” через те, що дані суб’єкти 

господарювання без об’єктивних причин одночасно встановили на однаковому 

рівні роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне. Як зазначається у висновку 

справ, такі дії призвели до негативних наслідків для споживачів [4, с. 252]. 

Існує також проблема закритості, непрозорості суб’єктів господарювання, 

насамперед тих, в яких не відокремлено видобуток від перероблення, а 

перероблення від реалізації. Посередницька ланка при цьому залишається 

напівкримінальною, хоча її діяльність відіграє чи не визначальну роль у 

постачанні нафтопродуктів.  

Отже, для модернізації вітчизняних нафтопереробних підприємств задля 

збільшення обсягів переробки нафтової сировини і забезпечення випуску 

нафтопродуктів необхідної якості, потрібно забезпечити умови вільної 

конкуренції. Вільна конкуренція є найбільшим стимулом для інновацій. Такі 

фактори, як висока якість кінцевих нафтопродуктів, необхідні обсяги та рівний, 

недискримінаційний доступ усіх учасників ринку до ресурсів нафтопродуктів, 

вироблених на вітчизняних нафтопереробних заводах, можуть зміцнити 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств порівняно з компаніями, які 

постачають на ринок імпортовані нафтопродукти. Збереження конкуренції на 

ринку роздрібних нафтопродуктів є єдиним стимулом для модернізації 

вітчизняних нафтопереробних компаній за рахунок залучення інвестицій, а не за 
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рахунок штучного усунення конкурентів через високі податки у вигляді акцизи та 

введення мита на імпорт пального. 
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ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 

НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 

Інституційні перетворення привели до формування в Україні економіки 

ринкового типу та трьохланкової системи її фінансування, до складу якої входять 

бюджетне фінансування, банківське кредитування, фінансування шляхом випуску 

цінних паперів та надання фінансових послуг, що пов’язані з залученням капіталу.  

Система фінансування господарської діяльності шляхом банківського 

кредитування в сучасних умовах не здатна в повній мірі виконати покладені на неї 

функції, вимагає вдосконалення, підвищення ефективності та більшого 

наближення до потреб розвитку економіки та ринку. Кризові явища у 

функціонуванні вітчизняної банківської системи вказують на необхідність пошуку 

та розвитку інших джерел і способів фінансування економічного зростання. Такі 

джерела вільних фінансових ресурсів нагромаджуються та пропонуються 

інституційними інвесторами небанківського фінансового сектора (НФС), зокрема 

інститутами спільного інвестування (ІСІ), страховими організаціями, 

недержавними пенсійними фондами (НПФ), кредитними спілками та ін. 

Активний розвиток діяльності інституційних інвесторів небанківського 

фінансового сектора сприяє розширенню способів та збільшенню обсягів 

фінансування національної економіки, що, безперечно, справляє позитивний 

макроекономічний ефект. Прискорення економічного зростання забезпечується 

такими фінансовими інститутами шляхом інтенсифікації та оптимізації процесів 

нагромадження й перерозподілу фінансових ресурсів в рамках народного 

господарства [1, с. 5]. 

Найбільш потужними інвесторами національної економіки серед інститутів 

небанківського фінансового сектора є інститути спільного інвестування. В 

http://rada.gov.ua/
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структурі активів досліджуваної групи інвесторів у 2013 р. 78,94 % припадало на 

ІСІ, 18,89 % – на страхові організації, 1,04 % – на недержавні пенсійні фонди та 

1,13 % – на кредитні спілки [2; 3].  

Протягом періоду аналізу, що охоплював 2004-2013 рр., відбулись суттєві 

зрушення в розвитку небанківського інституційного інвестування. Наявною є 

зміна лідерів інституційного інвестування в НФС за досліджуваний період. Якщо 

на початок 2005 р. активи страховиків займали більше 88 % в сукупному обсязі 

активів інституційних інвесторів НФС, то на кінець досліджуваного періоду їх 

питома вага зменшилась майже у 5 разів до 18,89 %. Відповідно, питома вага 

активів ІСІ зросла більш ніж у 10 разів з 7,67 % у 2004 р. до 78,94 % у 2013 р. [2; 

3]. Якщо врахувати й зростання вартості сукупних активів інституційних 

інвесторів за період дослідження більш ніж у 10 разів, можна констатувати, що за 

темпами розвитку діяльності ІСІ суттєво випереджають всі інші фінансові 

інститути, які є інституційними інвесторами. Активний розвиток діяльності ІСІ 

забезпечується, насамперед, за рахунок венчурних фондів. Питома вага активів 

цих інститутів в загальному обсязі активів інституційних інвесторів за 2004-2013 

зросла більш ніж у 10 разів з 7,08 % у 2004 р. до 74,68 % у 2013 р. [2; 3]. 

Домінування венчурних фондів в складі інституційних інвесторів НФС за 

кількісними та якісними показниками останніми роками тільки посилюється. Таку 

тенденцію не можна оцінювати однозначно. З одного боку, вона свідчить про 

нагромадження активів інвестиційного спрямування найбільш потужними 

інституційними інвесторами НФС. З іншого, діяльність венчурних фондів в 

значній мірі визначає особливості небанківського інституційного інвестування, 

зокрема, посилює його ризикованість, знижує публічність і доступність для 

широких верств населення. У вітчизняних реаліях венчурні фонди, зазвичай, 

використовують і як інструменти легальної оптимізації оподаткування. Тому 

збільшення величини активів вітчизняних венчурних фондів не завжди має 

прямий вплив на зростання інвестицій в розвиток інноваційних секторів 

економіки. 

На відміну від практики країн з розвиненим ринком вітчизняні страхові 

компанії та недержавні пенсійні фонди поки що не перетворились на вагомих  

інституційних інвесторів національної економіки. Активи страховиків домінували 

в складі активів досліджуваної групи інституційних інвесторів лише до 2007 р. 

Пріоритетна роль страхових організацій в інвестиційних процесах на 

вітчизняному ринку в цей період була обумовлена тим, що ці фінансові установи 

почали формуватись і розвивати свою діяльність значно раніше, ніж інші види 

інституційних інвесторів НФС. І незважаючи на наявний динамізм в нарощуванні 

активів протягом досліджуваного періоду, страховики ще в докризовому 2007 р. 

поступились своїми лідерськими позиціями в небанківському інституційному 

інвестуванні ІСІ. 

Малою залишається роль НПФ та кредитних спілок в залученні та 

нагромадженні інвестиційних ресурсів. Питома вага активів НПФ в складі активів 



158 
 

інститутів, що забезпечують реалізацію інституційного інвестування в 

небанківському фінансовому секторі, на кінець періоду дослідження складала 

лише 1,04 %, хоча й зросла за десятилітній період більш, ніж у 20 разів [2]. 

Вагомість діяльності кредитних спілок в розвитку небанківського інституційного 

інвестування ніколи не була значною, а після світової фінансової кризи ще більше 

зменшилась, про що свідчить мізерна частка цих інститутів в сукупних активах 

(1,13 % в 2013 р.) [2]. 

Аналіз структури активів інституційних інвесторів НФС за 2004-2013 рр. 

вказує на нерівномірність та наявність диспропорцій в їх розвитку. Найбільший 

внесок в зростання обсягу сукупних активів досліджуваної групи інвесторів за 

2004-2013 рр. здійснили інститути спільного інвестування. За досліджуваний 

період зростання зазначеної категорії активів було забезпечено венчурними 

фондами в 106,6 разу, невенчурними інвестиційними фондами – в 73,6 разу, НПФ 

– в 199 разу (проте обсяг цих активів залишився мізерним), кредитними спілками 

– в 2,9 разу, страховими організаціями – в 2,16 разу [2; 3]. 

Темпи нарощування активів окремими видами інституційних інвесторів НФС 

свідчать про незмінні в після кризовому періоді позиції лідерів в небанківському 

інституційному інвестуванні. Щороку найвищими темпами забезпечують 

нарощування активів НПФ та венчурні інвестиційні фонди.  

Для інших видів інституційних інвесторів – невенчурних ІСІ, кредитних 

спілок та страховиків –  характерним є уповільнення темпів нарощування активів 

або взагалі зменшення їх величини.  

Проведене дослідження виявило нерівномірність та диспропорції в розвитку 

інституційних інвесторів НФС. Має місце високий динамізм розвитку венчурних 

ІСІ та недержавних пенсійних фондів. Швидкий розвиток перших – зумовлений 

застосуванням особливих, непрозорих та ризикованих схем фінансування бізнесу. 

Венчурні інвестиційні фонди використовують ризиковані стратегії інвестування 

коштів та працюють в тих сегментах фінансового ринку, що не є пріоритетними 

для банків. Високі темпи розвитку НПФ пояснюються початковим етапом 

діяльності цих інститутів, як елементів третього рівня вітчизняної пенсійної 

системи, створення якої розпочалось лише з 2004 р. 

Нерівномірний розвиток інституційних інвесторів НФС зумовив й 

непропорційність структури сукупних активів цих інститутів. Найбільша частка 

активів належить ІСІ, а в їх складі венчурним фондам. Другу позицію за обсягом 

активів займають страхові компанії. Мізерним обсягом нагромаджених активів 

володіють НПФ та кредитні спілки. В подальшому суттєві зміни в масштабах 

фінансування національної економіки серед інститутів НФС може забезпечити 

лише діяльність ІСІ та страхових організацій. Інші досліджувані види 

інституційних інвесторів мають мізерну величину активів і поки що не в змозі 

вплинути на задоволення зростаючих потреб національної економіки в збільшенні 

обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів. 
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Розвиток вітчизняного небанківського інституційного інвестування вимагає 

наближення його характеристик до світової практики. Необхідним є посилення 

розвитку публічних інституційних інвесторів, якими в НФС є страхові компанії, 

невенчурні ІСІ, НПФ, кредитні спілки. Більш активна діяльність саме таких видів 

інституційних інвесторів здатна залучити в інвестиційний процес заощадження 

населення, які в світовій практиці розглядаються як основний інвестиційний 

ресурс. 
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Податковий тиск більшості розвинених країн варіюється у межах 22-25 % до 

ВВП. З урахуванням відрахувань на соціальне страхування податкове 

навантаження країн OECD складає в середньому 25-34 %. Середнє значення 

податкового тиску на економіку розвинених країн склало 24,7 % у 2012 р. (для 

порівняння у 2000 р. податковий тиск становив в середньому 25,7 %) [1].  

Розглянемо структуру податкових надходжень в Україні (рис. 1). Частка 

податкових надходжень Зведеного бюджету України у 2013 р. склала 24,3 % до 

ВВП проти 25,7 % у 2011 р. (для порівняння у 2008 р. цей показник становив 24 

%). Як бачимо, рівень податкового навантаження на економіку України відповідає 

рівню розвинених країн світу. Проте структура податкових надходжень України 

має певні відмінності. Зокрема, частка податків на доходи, прибуток та приріст 

капіталу складає 8,7 % проти 11,4 % середнього значення країн OECD.  

Податкова структура в Україні відрізняється від розвинутих країн нижчим 

фіскальним значенням податку на прибуток підприємств та доходи фізичних осіб, 

оскільки за низького рівня доходів юридичних і фізичних осіб, низького рівня 

податкової культури, недосконалості фіскального законодавства і роботи 

податкових служб неможливо забезпечити переважання в структурі податкової 

системи прямих податків. В Україні чинником, що підсилює цю закономірність, є 

падіння реальних доходів підприємств, зростання числа збиткових підприємств в 

умовах фінансово-економічної кризи. За цих обставин збереження порівняно 

значної ролі доходно-прибуткових податків може бути забезпечене лише шляхом 

http://www.dfp.gov.ua/
http://www.uaib.com.ua/
http://www.uaib.com.ua/
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надмірного оподаткування як юридичних, так і фізичних осіб, що руйнує стимули 

до економічної діяльності. 

 

 
Рис. 1. Структура податкових надходжень України за 2011-2013 рр. (% до ВВП) 

 

Що ж стосується податків на споживання, то їх рівень в Україні складає 11,3 

% до ВВП або 46,6 % податкових надходжень. Податки на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції, які у доходах Зведеного бюджету України становили 

стабільно 0,9 %, у міжнародних податкових правилах включені до групи 5000 

податкової класифікації “Податки на товари і послуги”, таким чином включивши 

їх до відповідної групи податків, маємо дещо вищий податковий тиск на 

споживання в Україні. 

Податки на власність в Україні не виконують належної фіскальної ролі. У 

доходах Зведеного бюджету податки на власність за останні три роки складали 

всього 0,1-0,2 % ВВП проти 1,8 % у країнах OECD. До складу податків на 

власність в Україні відносився збір за першу реєстрацію транспортного засобу, 

який відносився до доходів місцевих бюджетів. Відповідно до останніх змін 

Податкового кодексу України від 28.12.2014 р. податки на власність 

трансформуються у податки на майно, що включають податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плату за землю. Згідно з 

бюджетною класифікацією плата за землю включалася до податкових надходжень 

в частині зборів за спеціальне використання природних ресурсів. Податок на 

нерухомість до останнього часу включався до групи надходжень Місцеві податки і 

збори. Таким чином, бачимо певну уніфікацію податкового законодавства України 

до міжнародних норм оподаткування. 

Надходження із рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси 

скоротилися із 1,6 % до 0,4 % ВВП або із 5,3 % до 1,3 % доходів Зведеного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1247#n1247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page34?text=%EC%E0%E9%ED%EE#w15
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бюджету. Таке значне скорочення було зумовлене перенесенням рентної плати і 

зборів на паливно-енергетичні ресурси до складу плати за користування надрами.  

Серед найбільш вагомих надходжень Зведеного бюджету України слід 

назвати ПДВ (біля 30 %), податок на доходи фізичних осіб (16 %), податок на 

прибуток підприємств (12 %), акцизний податок (біля 8 %), податки на 

міжнародну торгівлю (3 %) (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Структура податкових надходжень у доходах Зведеного бюджету України 

за 2011-2013 рр. 
 

Хоча Україна і досягла найкращих результатів, проводячи протягом 2012-

2013 рр. реформи, у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку посівши 

112 місце із 189 країн, та досягнувши у 2014 р. 96 місце, за складністю податкової 

системи Україна все ж посіла 108 місце у світі (за попередній 2013 р. – 157 місце). 

Загальна податкова ставка (відсоток усіх податкових платежів до прибутку до 

сплати податків) в Україні за результатами 2014 року склала 52,9 % проти 41,3 % в 

середньому по країнах OECD та 34,9 % по країнах Європи та Центральної Азії [2]. 

Загалом серед груп країн, своїх найближчих сусідів – ЄС, Центральної і Східної 

Європи та СНД – Україна має найгірші оцінки ефективності податкової системи та 

ВВП на одного жителя. 

Для отримання конкурентних переваг Україні в умовах інтеграції у 

європейський економічний простір важливо уніфікувати її податкові механізми, 

зокрема з країнами ЄС. З огляду на світові тенденції в оподаткуванні прибутку 

корпорацій, Україні необхідно врахувати зарубіжний досвід у напрямі 

реформування української системи корпоративного оподаткування, яка має 

суттєві вади і є набагато обтяжливішою для ведення бізнесу порівняно з 

податковими системами розвинених країн. Вона має бути реформована у частині 

зниження податкового навантаження на підприємства, забезпечення рівності у 

податковому навантажені (замість надання численних податкових пільг поступово 

http://uspp.ua/ukraina-pidnyalas-na-25-skhodinok-u-reytingu-legkosti-vedennya-biznesu.html
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знизити ставку оподаткування підприємств, що крім усього іншого, створить рівні 

умови для їх функціонування). Сподіваємося, що прийняті зміни у податковому 

законодавстві (скорочення кількості податків, спрощення процедури 

адміністрування податків, оподаткування “предметів розкоші”, введення 

мораторію на проведення перевірок малого бізнесу, нові правила подання 

звітності) полегшать ведення бізнесу, виведуть економіку з тіні та призведуть до 

економічного зростання. 
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СУТНІСТНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОЇ ЦІНИ І ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

У другій половині ХХ століття з активізацією міжнародної торгівлі з’явилися 

великі транснаціональні корпорації (ТНК) та фінансово-промислові групи (ФПГ), 

які одночасно стали крупними платниками податків, що й стимулювало їх 

розпочати пошук шляхів мінімізації своїх податкових зобов’язань. Найпростішим 

способом такої мінімізації стало, наприклад, переведення прибутку на тих 

суб'єктів з групи пов’язаних осіб, які мають пільги з податку або є центрами 

витрат чи мають збитки. При реалізації продукції таким суб’єктам за ціною, 

близькою до собівартості, і подальшому перепродажу реальному покупцеві за 

ринковою ціною оподаткований прибуток буде зменшено за рахунок пільг, 

збитків чи витрат.  

Відтак, фундаментальна економічна категорія – ціна стала зручним 

інструментом для маніпуляцій при оптимізації податкового навантаження. 

Викривлені ціни угод отримали назву трансфертних цін. Одночасно, самовільний 

перерозподіл оподатковуваного прибутку великими корпораціями став 

каталізатором активного пошуку окремими державами шляхів законодавчого 

врегулювання цього питання. Сьогодні аналогічна проблема постала перед нашою 

країною і потребує нагального вирішення. 

Вивченням трансфертного ціноутворення та його регулюванням з боку 

держави займалось чимало зарубіжних вчених, а саме: А. Вагенгофер, К. Друрі, Г. 

Кюппер, Д. Пфаф, Дж. Хіршляйфер та ін., які вивчали максимізацію загального 

корпоративного прибутку транснаціональних корпорацій та мінімізацію їх 

загального податкового тягаря. Питанню трансфертного ціноутворення приділяли 

увагу у своїх працях  і вітчизняні науковці:  Т. Балюк, Н. Богацька, К. Глаз, П. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/data/oecd-tax-statistics_tax-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/data/revenue-statistics/comparative-tables_data-00262-en?isPartOf=/content/datacollection/ctpa-rev-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/data/revenue-statistics/comparative-tables_data-00262-en?isPartOf=/content/datacollection/ctpa-rev-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/data/revenue-statistics/comparative-tables_data-00262-en?isPartOf=/content/datacollection/ctpa-rev-data-en
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#paying-taxes
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#paying-taxes
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Дзюба, Т. Карпова, В. Пашкус, Т. Савченко та ін . Водночас, розв’язання проблеми 

врегулювання трансфертного ціноутворення неможливе без глибокого розуміння 

сутності предмету дослідження “трансфертної ціни” та пов’язаних з нею процесів.  

Найбільш точне і одночасно стисле визначення ціни, на нашу думку, 

сформував В. Пінішко, який подає дефініцію ціни як грошового вираження 

обмінної вартості одиниці товару (продукції) [1, c. 11]. Особливе смислове 

навантаження у цьому визначенні несе поняття “обмінної вартості”, яка абсорбує 

у собі характерні особливості сучасної ефективної економічної системи, тобто 

ринкової економіки, в якій операція купівлі-продажу (добровільного обміну 

конкретного товару на певну суму грошей) відбувається в умовах вільної 

конкуренції під впливом двох ключових факторів ринку – попиту і пропозиції. Як 

наслідок, формується узгоджена взаємовигідна як для покупця, так і продавця ціна 

обміну – величина вартості товару, яку можна трактувати як “обмінну вартість”.  

Ціни, які відображають обмінну вартість товарів, сформовану у конкурентних 

ринкових умовах за статусом, вважаються вільними, такими, що формуються без 

регуляторного впливу держави. У всій сукупності цін ринкової економіки 

більшість цін є вільними, що забезпечує доступність цін для споживачів і, 

одночасно, достатність фінансових інвестиційних ресурсів для підприємств та 

виконання фіскальної функції непрямих податків, як складових елементів ціни. 

Трансфертні ціни відіграють свою особливу роль у економічному механізмі 

ТНК та глобальній економіці в цілому. Механізми, за допомогою яких 

відбувається внутріфірмовий перерозподіл фінансових ресурсів, називаються 

трансфертними. Ці трансфертні механізми є невід’ємною частиною глобальної 

системи фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій (ТНК). Це 

зумовлено, передусім тим, що значну частку глобального експорту становить 

внутрішній оборот ТНК між філіями в різних країнах. Внутрішній оборот ТНК 

опосередковується внутрішньо-корпоративними цінами, які, власне, і мають назву 

“трансфертні”. Отже, трансфертна ціна – це ціна, яка встановлюється на будь-який 

об’єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва) між пов’язаними 

компаніями або структурними підрозділами однієї компанії, якщо об’єкт торгівлі 

перетинає митний кордон [2]. 

Особливої уваги заслуговує процес трансфертного ціноутворення. Однак, 

насамперед, варто навести трактування поняття “ціноутворення” звичайної 

ринкової ціни. В. Пінішко стверджує, що ціноутворення – це процес встановлення 

цін, результатом якого є ціна [1, c. 10]. Відповідно, вирізняють дві концепції або 

методології утворення цін в ринковій економіці: витратну і ринкову. Своєю 

чергою, на основі витратної методології сформований і використовується 

суб’єктами ціноутворення витратний метод утворення ціни. А на основі ринкової 

методології розвинулися два основних методи ринкового ціноутворення – 

орієнтації на попит і орієнтації на цінового лідера. 

Витратний метод використовується в тих випадках, коли товар вперше 

виходить на ринок і, відповідно, неможливо визначити ні величини 
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платоспроможного попиту на цей товар, ні цінового лідера, оскільки, його ще не 

існує на ринку. Слід зауважити, що витратний метод використовується також 

державою при встановлення фіксованих цін. 

Застосування ринкових методів ціноутворення має своє підґрунтя. Так, 

встановлення цін шляхом орієнтації на попит забезпечує досягнення необхідної 

прибутковості ведення бізнесу. Натомість, використання методу орієнтації на 

цінового лідера передбачає досягнення таких цілей як захоплення та (або) 

утримання ринку збуту чи демпінгування, як інструменту конкурентної боротьби з 

іншими учасниками ринку.  

Зрозуміло, що при класичному використанні основних трьох методів 

ринкового ціноутворення суб’єкти ціноутворення не можуть використовувати 

ціну для оптимізації податкового навантаження. Усі працюють в однакових 

умовах і, відповідно, до розробленого державою механізму здійснюють 

нарахування і включення у ціну товарів відповідних видів непрямих податків та 

однаково розраховують базу оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Ситуація змінюється у випадку встановлення трансфертних цін, тобто 

застосування трансфертного ціноутворення, яке пов’язане, насамперед, з 

внутрішньофірмовим механізмом перерозподілу фінансових ресурсів ТНК. Відтак, 

необхідно звернути увагу на особливі застосування методів встановлення 

трансфертних цін. 

При визначенні трансфертних цін найчастіше використовується витратний 

метод ціноутворення, коли додаються усі витрати на товар і середньогалузева 

норма прибутку. Використовується також і один із підвидів витратного методу 

ціноутворення – параметричний спосіб. Він передбачає встановлення чи зміну цін 

в залежності від оцінки одного чи кількох основних параметрів споживчої 

вартості товару, наприклад, вміст діючої речовини, потужність агрегату, 

швидкість та ін. Поряд з вище наведеними застосовується і третій метод 

визначення трансфертних цін – індикативний. Причому, індикаторами виступають 

середні ціни на аналогічні товари на ринку. 

Отже, слід зазначити, що трансфертні ціни не завжди є завищеними або 

заниженими порівняно з ринковими, а їх виникнення і методи розрахунку 

першочергово пов’язані з механізмом перерозподілу фінансових ресурсів ТНК. 

Відтак, негативним є тільки процес зловживання (маніпулювання) трансфертними 

цінами. Саме зловживання призводить до завищення або заниження трансфертних 

цін порівняно з ринковими. Перспективи подальших досліджень трансфертних цін 

та процесу їх утворення пов’язані з виявленням негативних аспектів трансферт-

ного ціноутворення, що забезпечує мінімізацію оподаткування для ТНК та ПФГ. 
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