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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ 

ОБЛІКУ 

Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. 

Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 

витрат підприємства різних сфер діяльності при визначенні результатів 

господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його 

фінансовий стан. 

Виробничі запаси знаходяться в постійному русі, здійснюючи 

безперервний кругообіг, який відображається в оновленні процесу виробництва 

та забезпечує його ритмічність. При проходженні всіх стадій кругообігу 

відбуваються зміни їх натурально-речової форми. Здійснюючи повний 

кругообіг і функціонуючи на всіх стадіях паралельно в часі, виробничі запаси 

забезпечують безперервність і стабільність процесу виробництва, реалізації 

продукції, товарів, робіт та послуг. Саме це і визначає економічну сутність 

виробничих запасів. 

Звертаючись до питання економічної сутності виробничих запасів, варто 

наголосити, що в економічній літературі терміни "виробничі запаси", 

"матеріальні запаси", "запаси", "запаси матеріально-технічних ресурсів", 

"матеріальні ресурси", "ресурси" часто утотожнюються. 

Термін "виробничі запаси" у вітчизняній літературі з’явився із 

затвердженням П(С)БО 9 "Запаси". У відповідності до якого під запасами 

розуміють активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної  господарської діяльності;  

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством [7]. 

Сопко В. В. трактує виробничі запаси як накопичення ресурсів, які 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва. Він вважає, що запаси - "це сукупність матеріальних благ, 

вироблених невідомо для чого й кого, які навряд чи колись взагалі будуть 

використані за призначенням" [10, c.56]. 
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Інші науковці розглядають виробничі запаси як матеріальні ресурси, які 

повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, тобто 

споживаються. При цьому вони використовуються як предмети праці у 

виробничому та господарському процесі [1, 2, 5, 8]. 

Кужельний М. В. під "виробничими запасами" розглядає мінімальний 

запас предметів праці, необхідний для виробничого процесу, не акцентуючи 

уваги на їх економічній природі [4, с.249]. 

Чаюн І. Ю. виділяє виробничі запаси як матеріальні ресурси, необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального 

виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або 

в інших місцях із метою їх наступного використання [11, c.44]. 

На думку Сиротенко Н. А., запаси - це матеріальні ресурси що входять до 

складу активів, зберігаються в спеціально призначених місцях задля виконання 

функцій, передбачених відповідною економічною системою [9, с.163]. 

Грабова Н. М. ототожнює поняття "виробничі запаси" і "запаси" [3, с.187]. 

Втім, виробничі запаси - це складова матеріальних запасів підприємства, а не 

всі матеріальні запаси. Тому ототожнення понять "матеріальні запаси" і 

"виробничі запаси" нелогічне. 

У роботах Шквіра В. Д. запаси розглядаються як матеріальні цінності [12, 

с.133]. На нашу думку, таке визначення має досить обмежені критерії, тому що 

незрозуміло, яким чином класифікувати запаси. Окрім цього, у визначенні 

відсутні рекомендації щодо їх використання в одному операційному циклі. 

Як бачимо, в економічній літературі спостерігаються різноманітні варіанти 

трактування об’єкта дослідження. Така відмінність свідчить про те, що 

розкриття суті будь-якої економічної категорії залежить від обраного підходу 

до її визначення. Критична оцінка існуючих визначень поняття "виробничі 

запаси" дає підстави виокремити такі основні підходи:  

- переважна більшість економістів і вчених при висвітленні питань обліку 

запасів використовує визначення, наведене в П(С)БО 9;  

- окремі вчені ототожнюють поняття "виробничі запаси" і "матеріальні 

ресурси" та  "запаси" й "виробничі запаси";  

- в окремих джерелах використовують термін "товарно-матеріальні 

цінності";  

- ряд авторів до виробничих запасів, як частини предметів праці, не 

відносять малоцінні швидкозношувані предмети та незавершене виробництво.  

Таким чином, узагальнюючи думки різних науковців, вважаємо, що суть 

виробничих запасів як об’єкта обліку полягає у наступному: виробничі запаси - 

це сукупність предметів праці, які знаходяться на підприємстві у вигляді 

складських запасів, основних та допоміжних матеріалів, а також палива, 

запасних частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які призначені 

для використання як у виробничому процесі, так і для будь-яких інших потреб 

підприємства за умови їх повного споживання в одному операційному циклі. 
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Василишин Тетяна Михайлівна, 

аспірантка,  

Тернопільський національний  

технічний університет імені І.Пулюя 

 

ФАКТОРНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сфері фінансового менеджменту результати фінансового аналізу 

суб’єктів господарювання виступають інформаційною базою для розробки, 

прийняття та реалізації управлінський рішень. Тому одним із найважливіших 

інструментів фінансової діяльності підприємств є саме фінансовий аналіз. 

Достовірність інформаційної бази, коректність здійснених аналітичних 

розрахунків, а також надання відповідних висновків є необхідною передумовою 

для уникнення нестійкого фінансового стану та забезпечення стабільного. 

розвитку господарюючого суб’єкта.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_021
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Сукупність визначених способів, прийомів та методів фінансового аналізу 

становлять його методику. 

Моделювання - один із прийомів вивчення економічних явищ і процесів, за 

допомогою якого можна чітко уявити досліджуваний об'єкт, описати його 

внутрішню структуру та охарактеризувати зовнішні зв'язки, дослідити і 

визначити вплив факторів на результативний показник [1].  

Суть процесу моделювання полягає у побудові моделі досліджуваного 

об'єкта на основі попереднього дослідження його функціонування, виділення 

ознак, які б найкраще характеризували його. 

Скласти факторну модель – це представити результативний показник за 

допомогою алгебраїчної суми, добутку чи частки від ділення факторів, які 

здійснюють вплив на значення результативного показника. Одні й ті ж самі 

фактори можуть бути як прямі, так і непрямі (впливають на результативний 

показник опосередковано), в залежності від того, до якого показника 

встановлюють їх вплив. 

Детерміноване факторне моделювання використовується для кількісної 

оцінки впливу окремих факторів на значення результативного показника. Вони 

широко застосовуються у традиційному ретроспективному аналізі.  

Єлісєєва О. К., Решетняк Т. В. вважають, що "даний підхід не дозволяє 

розділити результати впливу факторів чинників, що одночасно діють, які не  

піддаються об’єднанню в одній моделі. Таким чином, дослідник умовно 

абстрагується від дії інших чинників, а всі зміни результативного показника 

повністю приписуються впливу чинників, що включені до моделі" [2, с.60].  

Види моделей детермінованого аналізу:  

 адитивна; 

 мультиплікативна; 

 кратна; 

 змішана [3, с.8-9; 1].  

Суть першої полягає у тому, що алгебраїчна сума показників-факторів 

відображає результативний показник. Мультиплікативна модель відображає 

результативний показник у вигляді добутку показників-факторів, а кратна 

модель визначає результативний показник за допомогою співвідношення 

певних факторів. Змішана або комбінована модель, на основі поєднання 

факторних моделей решти трьох типів, використовує різні комбінації 

алгебраїчних сум, добутків та відношень факторів. 

Важливим недоліком моделей детермінованого факторного моделювання є 

неможливість включення довільного набору факторів. 

Стохастичні моделі факторного аналізу доповнюють детерміновані 

факторні моделі, котрі застосовуються для вивчення: 

 впливу факторів, за якими неможливо побудувати жорстко детерміновану 

факторну модель; 

 впливу факторів, що не піддаються об’єднанню в одній жорстко 

детермінованій моделі; 
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 впливу складних факторів, які не можуть бути виражені одним лише 

кількісним показником [4, c.55]. 

Обов’язкові передумови для використання стохастичних факторних 

моделей: 

1) можливість повторного вимірювання одного й того ж явища або процесу 

у різних умовах; 

2) наявність якісно однорідної сукупності; 

3) наявність достатньої чисельності сукупності спостережень; 

4) наявність методів, які дозволяють виявити кількісні параметри зв’язків 

економічних показників із даними масиву спостережень [2, с.62]. 

Характерною основною особливістю стохастичних факторних моделей є 

те, що модель базується на основі кількісного аналізу вихідних даних, а не 

якісного, як у детермінованих моделях. 

Детермінованим та стохастичним моделям притаманні свої переваги та 

недоліки. Однак, між ними є одна суттєва різниця. Оскільки факторний аналіз 

можна розглядати у широкому (визначення та оцінка впливу факторів) та 

вузькому розумінні (оцінка впливу заздалегідь відокремлених факторів), то за 

допомогою детермінованих моделей реалізується факторний аналіз у широкому 

розумінні, а з використанням стохастичних моделей - у вузькому розумінні. 

За допомогою моделей можна структурувати та ідентифікувати 

взаємозалежності між основними базовими та опосередкованими фінансовими 

показниками. Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, 

проте, існують три основні їх типи [4; 5; 6]: 

 дескриптивні моделі - мають описовий характер, використовуються для 

відображення та ідентифікації стану досліджуваного об’єкта, базуються на  

даних із різних форм бухгалтерської звітності; 

 предикативні моделі - мають прогнозний характер,  використовуються 

для прогнозування доходів та прибутків підприємства, а також його 

фінансового стану у майбутньому; 

 нормативні моделі - мають нормативний характер, слугують критеріями 

оптимальності, порівняння встановлених нормативів із фактичним даними для 

з’ясування причин відхилень. 

Вчасно вносити корективи у виробничу й фінансову стратегії 

аналізованому підприємству дозволить інформація, одержана на основі  

порівняння прогнозних значень статей балансу з відповідними фактичними 

значеннями на кінець звітного періоду та їх оцінки.  
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ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ  

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність підприємств у конкурентному середовищі вимагає 

вдосконалення функції управління з метою оптимального залучення капіталу та 

ефективного використання в процесі господарських операцій фінансових 

ресурсів. Нераціональне вкладення фінансових ресурсів може призвести до 

погіршення фінансового стану підприємства. 

Ефективне управління формуванням та використанням фінансових 

ресурсів на підприємстві неможливе без налагодженої системи контролю, який 

є однією з найважливіших функцій управління. 

Значення контролю полягає у спостереженні за діяльністю підприємства 

відповідно до наміченої мети та, у разі необхідності, коригуванні відхилень від 

плану. Тому існує тісний зв'язок між плануванням та контролем, який сприяє 

визначенню результативності діяльності відносно встановлених у процесі 

планування стандартів. 

Функція контролю включає у себе сприяння діяльності підприємства за 

допомогою облікової і аналітичної інформації про фактичні результати роботи 

підприємства, порівняння їх із плановими показниками, виявлення і аналіз 

причин відхилень, внесення пропозицій щодо усунення відхилень та 

досягнення поставленої мети. 

Першочерговими завданнями контролю фінансових ресурсів є: 

-  оцінка фінансового стану підприємства; 

-  виявлення відповідності між засобами та джерелами підприємства; 

-  вивчення джерел утворення фінансових ресурсів; 

- дослідження повноти використання фінансових ресурсів; 

- залежність фінансового стану підприємства від доцільності вкладення 

фінансових ресурсів; 

- надання конкретних пропозицій, направлених на ефективніше 

використання фінансових ресурсів із метою зміцнення фінансового стану 

підприємства. 

Відповідно до поставлених завдань метою контролю на підприємстві є 

оцінка фінансового стану, своєчасне виявлення та усунення недоліків у 

фінансовій діяльності, надання рекомендацій і пропозицій щодо зміцнення 
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фінансового стану на момент перевірки та підвищення ефективності фінансової 

політики на перспективу.  

Стійкість фінансового стану підприємства значною мірою залежить від 

доцільності вкладень фінансових ресурсів в активи. Тому в процесі проведення 

контролю фінансового стану, у своєчасному виявленні та усуненні недоліків у 

фінансовій діяльності підприємства, мобілізації найбільш дешевих джерел 

поповнення власного капіталу та пошуку шляхів зміцнення фінансової 

стійкості важливе місце повинно відводитися контролю фінансових ресурсів. 

Для  виконання поставлених завдань необхідна правдива та неупереджена 

інформація, яку надає система бухгалтерського обліку. Впровадження в Україні 

національних стандартів бухгалтерського обліку, гармонізованих до вимог 

міжнародних стандартів, сприяє більш ефективній організації використання 

фінансових ресурсів із метою зміцнення фінансового стану підприємств.  

У результаті діяльності підприємства величина активів та їх структура 

постійно змінюються. Інформацію про зміни в структурі активів і їх джерел 

можна одержати  з Балансу. За  відображеними у Балансі активами, власним 

капіталом та зобов’язаннями можна визначити структуру активів, 

співвідношення власного та залученого капіталу, розрахувати основні 

показники, що характеризують фінансовий стан підприємства. За даними 

Балансу проводять горизонтальний та вертикальний  аналіз. 

Основою горизонтального аналізу є порівняння кожної статті Балансу та 

розрахунок абсолютних і відносних темпів зростання або зменшення 

показників. Горизонтальний аналіз дозволяє визначити  динаміку змін за 

декілька періодів і на цій основі передбачити тенденції розвитку. 

Вертикальний аналіз розкриває структуру активів підприємства,  власного 

капіталу і зобов’язань. Він дає можливість зробити висновки про 

співвідношення джерел формування майна. 

За результатами  аналізу Балансу вносять пропозиції щодо зміцнення 

фінансового стану. Їх доцільно об’єднувати у групи  за такими напрямами:  

- доцільність вкладення ресурсів; 

- напрями використання ресурсів у процесі діяльності; 

- управління ефективним використанням джерел фінансування. 

Таким чином, контроль є важливою функцією управління фінансовими 

ресурсами на підприємствах. Він сприяє забезпеченню фінансовими ресурсами 

діяльності підприємства, передбаченню ймовірного стану фінансових ресурсів, 

дотриманню фінансової дисципліни, усуненню недоліків, пов’язаних із 

формуванням і використанням фінансових ресурсів, забезпеченню подальшого 

розвитку та досягненню стратегічних цілей підприємства. 
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ВНУТРІШНЯ УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: 

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

 

Ефективне функціонування підприємств роздрібної торгівлі 

фармацевтичними товарами у сучасних умовах неможливе без достовірного й 

своєчасного інформаційного забезпечення процесу управління.  Від якості 

економічної інформації залежить прибутковість підприємства та його 

структурних підрозділів. Для прийняття інвестиційних рішень, вибору клієнтів, 

постачальників та інших ділових партнерів, необхідна повна і достовірна звітна 

інформація. Тому, управлінська звітність є одним із найбільш важливих 

елементів технології генерування інформаційних ресурсів підприємства.  

Проведені дослідження підприємств роздрібної торгівлі  фармацевтичними 

товарами свідчать, що у системі управління існує ціла низка проблем 

теоретичного, методичного та організаційного характеру, пов’язаних із 

управлінською звітністю. Зокрема, потребують уточнення: сутність і зміст 

кетегорії “управлінська звітність”, принципи і якісні характеристики її 

формування; склад, структура і форми представлення. Окреслені питання 

недостатньо вивчені та опрацьовані, мало висвітлені в наукових публікаціях, а 

тому мають як наукове, так і практичне значення. Відсутність у вітчизняній 

науці та практиці єдиних підходів до формування управлінської звітності 

негативно впливає на якість інформаційного забезпечення керівників усіх 

рівнів, і, як наслідок, спричиняє неузгодженість їх дій та прийняття 

неефективних рішень.  

Насамперед, необхідно відмітити, що у сучасній економічній літературі 

сформувалося декілька підходів щодо використання самого терміну 

“управлінська звітність” і, відповідно, до її трактування. Науковці 

використовують такі назви, як: управлінська звітність [1, с. 21; 3, с. 200; 4, с. 30; 

6, с. 582], внутрішня бухгалтерська звітність [2, с. 416], управлінська 

бухгалтерська звітність [5, с. 15], внутрішня звітність [7, с. 150], 

внутрішньогосподарська звітність [8]. 

На наш погляд, використовувані терміни “внутрішня звітність”, 

“внутрішньогосподарська звітність” або ж “управлінська звітність” є 

недостатньо повними та інформативними у силу того, що  неповною мірою 

розкривають своє змістовне наповнення. Використання термінів “внутрішня 

бухгалтерська звітність” або ж  “управлінська бухгалтерська звітність” суттєво 

звужує коло інформації, яку може містити звітність, до даних бухгалтерського 

обліку. Однак, насправді, управлінська звітність, крім облікових показників, 

може включати і включає планові та розрахункові показники. Єдине, що 
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об’єднує вищеперераховані терміни – це орієнтація інформації на 

управлінський персонал, тобто не на зовнішніх, а на внутрішніх користувачів. 

Визначення внутрішньої управлінської звітності повинне бути таким, щоб 

дозволяло зрозуміти суть і характерні особливості даного виду звітності. Таким 

чином, доречним буде використання такого поняття “внутрішня управлінська 

звітність”, яке б включало ознаки, які дозволяють ідентифікувати даний вид 

звітності  з-поміж інших, існуючих на підприємствах. До таких ознак варто 

віднести: 

- чітке окреслення мети та кола користувачів задля яких формується така 

звітність. Тобто має бути зазначено, що звітність  призначена для задоволення 

інформаційних потреб внутрішніх користувачів і слугує основою для прийняття 

управлінських рішень; 

- часовий характер використання інформації для прийняття рішень – 

оперативний, поточний і стратегічний; 

- врахування внутрішньої структури звітності, тобто можливості її 

формування як на рівні підприємства, так і на рівні структурних підрозділів, 

центрів відповідальності; 

- використання системи показників. До складу звітності мають бути 

включені фактичні показники, розрахункові і планові, які характеризують не 

тільки внутрішнє середовище підприємства, а й, за необхідності, зовнішнє. При 

чому показники включають до форм звітності не хаотично, а відповідно до 

формату, визначеного внутрішнім регламентом; 

-  формат подання. Кожен формат містить у собі систему показників, за 

допомогою яких розкривається внутрішня структура відповідного елементу 

звітності і відображаються взаємозв’язки з її іншими елементами. 

З урахуванням перелічених ознак, пропонуємо таке визначення 

внутрішньої управлінської звітності. Внутрішня управлінська звітність – це 

система інформації, представлена у відповідних формах, які містять 

взаємопов’язані планові, облікові і розрахункові  показники, що відображають 

умови і результати діяльності підприємства та його структурних підрозділів 

(центрів відповідальності), призначена для задоволення потреб внутрішніх 

користувачів у процесі прийняття рішень оперативного, поточного та 

стратегічного характеру і здійснення контролю за їх реалізацією.  

Впровадження і вдосконалення системи внутрішньої управлінської 

звітності необхідно проводити обмірковано, поетапно, з оцінкою ефективності 

кожного етапу і ретельним плануванням наступного. Виокремлення основних 

етапів спрямоване на оптимізацію комплексу робіт із впровадження 

управлінських звітів і забезпечення відчутного ефекту у напрямі удосконалення 

системи управління підприємством.  

На наш погляд, формування внутрішньої управлінської звітності повинне 

включати три основні етапи: діагностичний, організаційно-методичний  та 

моніторингу. 

Перший етап – діагностичний,  передбачає:  

 визначення суб’єктів (користувачів) звітної інформації; 
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 визначення потреб користувачів у звітній інформації на всіх ієрархічних 

рівнях управління. 

Реалізація даного етапу передбачає дослідження особливостей 

функціонування і пріоритетів розвитку підприємства та практики прийняття 

рішень, діагностику організаційної структури підприємства та здійснення 

аналізу бізнес-процесів із метою оптимізації інформаційних потоків, вивчення 

стану економічної роботи на підприємстві. Результатом даного етапу є 

визначення чіткого кола суб’єктів та їх інформаційних потреб.  При цьому 

необхідно враховувати, що внутрішня звітність повинна забезпечити 

можливість швидкого огляду та оцінки фактичних результатів, їх відхилень від 

запланованих, визначення недоліків у даний час і на майбутнє з метою вибору 

оптимальних варіантів управлінських рішень. 

Другий – організаційно - методичний етап передбачає регламентацію 

внутрішньої управлінської звітності і включає: 

 вибір змістовного наповнення окремих форм звітності, який передбачає 

визначення та розміщення у логічній послідовності реквізитів із встановленням 

взаємозв’язків між ними; 

 встановлення джерел інформації, необхідних для формування звітів; 

 вибір формату подання  окремих форм звітності; 

 встановлення термінів подання звітності і затвердження графіку 

документообороту; 

 визначення осіб, відповідальних за складання окремих форм звітності; 

 затвердження форм внутрішньої управлінської звітності наказом Про 

облікову політику підприємства. 

При правильно організованій  системі внутрішньої управлінської звітності 

потреби в цільовій інформації значно зменшуються. Ступінь деталізації і форма 

подання інформації залежать від того, кому вона призначається. Способи збору 

та алгоритми обробки даних залежать від характеру інформації, а також від 

того, кому вона потрібна.  

Обов’язковою умовою дієвості системи внутрішньої управлінської 

звітності є взаємоузгодженість роботи усіх центрів відповідальності і 

структурних підрозділів у напрямі реалізації загальних цілей підприємства та 

автоматизація інформаційного процесу. 

Внутрішня управлінська звітність окремих підрозділів повинна 

генеруватись на основі єдиних баз даних та аналітичних показників. 

Забезпечення інтеграції даних можна досягти впровадженням інструментів 

відповідних інформаційних технологій. 

Формат подання управлінської звітності може бути досить різноманітним – 

текстовим, табличним, графічним і т. д. Однак, не можна допускати 

неоднозначного тлумачення  об’єктів управлінського обліку. Окрім цього, 

назви окремих форм звітності повинні бути зрозумілими не тільки для 

виконавця, але і для користувача, а змістовне наповнення має відповідати 

інформаційним потребам передбачуваного споживача звітності. 
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На третьому етапі необхідно здійснювати моніторинг діючих форм 

звітності і у необхідних випадках вносити до них зміни, та проводити 

скорочення або розширення їх переліку. Форми звітності можуть змінюватися 

за зовнішнім виглядом, формами, термінами подання інформації та іншими 

ознаками.  

Таким чином, дієвість сучасних методів управління, спрямованих на 

забезпечення стабільного розвитку підприємств, нерозривно пов’язана з 

формуванням адекватної системи звітності, здатної задовольнити інформаційні 

потреби користувачів. Створенню такої системи в теоретичному і практичному 

аспектах сприяють уточнення дефініції “внутрішня управлінська звітність” та 

виокремлення і поступова реалізація трьох основних етапів її формування – 

діагностичного, організаційно-методичного і моніторингу.   
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ  ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ  

ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ  

 

Функціонування вітчизняних підприємств у сучасних умовах відбувається 

під впливом світових глобалізаційно - інтеграційних процесів та 

супроводжується жорсткою конкуренцією і кризовими явищами, 

притаманними  національній економіці. Така ситуація потребує зміни форм та 
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методів управління господарюючими суб'єктами та висуває нові вимоги до 

системи  інформаційного забезпечення як процесу прийняття управлінських 

рішень, так і задоволення потреб зовнішніх користувачів. Однією із основних 

складових системи інформаційного забезпечення є фінансова звітність у цілому 

та Баланс, зокрема. 

Впродовж останніх років вітчизняний Баланс зазнав певних змін, більшість 

із яких наблизили його до норм міжнародних стандартів [2]. Водночас, не 

зважаючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних учених методики аналізу 

показників Балансу, на сьогодні недостатньо вирішеною є проблема її адаптації 

до потреб сучасних користувачів інформації. 

 На нашу думку, удосконалення методики аналізу показників Балансу 

повинне відбуватися у напрямі повноцінного і різностороннього забезпечення 

потреб користувачів реальною інформацією. Реалізація даної мети пов'язана з 

вирішенням низки питань. Вважаємо, що основними, проблемними питаннями 

методики аналізу показників Балансу є: відсутність єдиного понятійного 

апарату, зацикленість на розрахунку фінансових коефіцієнтів, невідповідність 

нормативних значень фінансових коефіцієнтів і методик розрахунку окремих 

показників сучасним реаліям господарювання та ін.  

Насамперед, удосконалення методики аналізу показників Балансу 

нерозривно пов’язане з коректним використанням термінології стосовно назв 

окремих фінансових коефіцієнтів. У сучасній економічній літературі 

використовують різні назви одних і тих самих коефіцієнтів, що призводить до 

плутанини та ускладнення проведення аналізу показників Балансу і, у 

результаті, спричиняє одержання неоднозначних його результатів.  Наприклад, 

коефіцієнт абсолютної ліквідності має ще і такі назви, як: коефіцієнт 

абсолютної платоспроможності,  коефіцієнт миттєвої ліквідності. Загальний 

коефіцієнт покриття називають коефіцієнтом загальної платоспроможності, 

загальним коефіцієнтом ліквідності, коефіцієнтом покриття, коефіцієнтом 

поточної ліквідності. Неоднозначне використання назв характерне і для 

багатьох інших коефіцієнтів.  

Окрім цього, має місце і некоректне використання назв показників. 

Зокрема, це стосується коефіцієнтів реальної вартості  запасів, основних засобів 

тощо у валюті Балансу. Ці коефіцієнти являють собою питому вагу відповідних 

активів у валюті Балансу. Однак, викликає сумнів щодо твердження про їх 

реальну вартість. Вважаємо, що підміна питомої ваги реальною вартістю лише  

перекручує їх економічний зміст. Тому пропонуємо дані показники  називати 

відповідно до їх суті, тобто “частка основних засобів у майні підприємства”, 

“частка запасів у майні підприємства” і т.д. 

Вирішити дану термінологічну проблему і, водночас,  спростити процедуру 

аналізу показників звітності у цілому та Балансу, зокрема, можна, на наш 

погляд, шляхом доповнення чинних “Методичних рекомендацій з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності” [1] розділом "Система 

коефіцієнтів для аналізу показників фінансової звітності". У даному розділі 

пропонуємо навести перелік основних фінансових коефіцієнтів та алгоритми їх 
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розрахунку. Внесення даного розділу буде доцільним і з точки зору 

структуризації методики аналізу показників фінансової звітності, адже на 

сьогодні ученими так і не вироблено єдиного комплексного підходу до чинної 

методики. Відтак, фінансові коефіцієнти групують у блоки 

(платоспроможності, фінансової стійкості і т.д.), які різняться кількістю та, 

зазвичай, мають різні назви.  

Відповідно, доречно буде змінити назву “Методичні рекомендації з 

перевірки порівнянності показників фінансової звітності” на “Методичні 

рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності та 

проведення їх аналізу”. 

Наступним проблемним питанням, яке потребує вирішення, є 

використання в аналізі показників Балансу середньогалузевих значень 

фінансових коефіцієнтів. Більшість науковців, які досліджують методику 

аналізу показників Балансу збігаються у думці щодо необхідності порівняння 

фінансових коефіцієнтів підприємства з середньогалузевими значеннями. 

Однак, втілення цієї ідеї на практиці ускладнене відсутністю  

макроекономічних даних, так, як у статистичних щорічниках інформація про 

вартість і структуру активів та пасивів підприємств за видами економічної 

діяльності достатньо укрупнена. Це унеможливлює отримання 

середньогалузевих значень за більшістю фінансових коефіцієнтів. Тому 

вважаємо за необхідне деталізувати форму зведених балансів у статистичних 

щорічниках. 

Окрім цього, загальновживана методика, використовувана для аналізу 

показників Балансу, передбачає порівняння фактичних фінансових коефіцієнтів 

досліджуваних підприємств із встановленими, так званими, оптимальними або 

нормативними значеннями. Однак, ці значення запозичені з зарубіжної 

практики і вже  впродовж тривалого часу залишаються без змін. Крім цього, 

вони не враховують ні особливостей розвитку національної економіки, ні 

галузевих особливостей діяльності, ні фактичного стану активів, власного 

капіталу і зобов’язань господарюючих суб'єктів. Тому вважаємо, що у сучасних 

умовах господарювання доцільним буде розрахунок рекомендованих значень 

коефіцієнтів для підприємств окремо взятих видів економічної діяльності на 

основі статистичних спостережень. На основі рекомендованих значень 

підприємства самостійно, на наш погляд, повинні визначати оптимальні 

значення фінансових коефіцієнтів із урахуванням умов діяльності та фактичної 

структури активів і пасивів Балансу. 

Потребують уточнення і алгоритми розрахунку окремих показників. Це 

стосується, наприклад, коефіцієнтів платоспроможності. Як відомо, при їх 

розрахунку окремі види оборотних активів порівнюють із загальною 

величиною поточних зобов'язань. Однак, на наш погляд, не зовсім коректно, 

наприклад, при розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності проводити їх 

порівняння із загальною величиною поточних зобов'язань з огляду на те, що не 

всі вони вимагають  негайного погашення. Тому, пропонуємо при розрахунку 

коефіцієнтів платоспроможності враховувати терміновість погашення 
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зобов'язань. Для цього необхідно здійснювати поділ поточних зобов'язань на ті, 

які потребують негайного погашення; з термінами погашення –  до одного 

місяця і більше одного місяця.  

Таким чином, визначені недоліки та запропоновані напрями їх усунення 

сприятимуть, на наш погляд, вирішенню проблеми адаптації чинної методики 

аналізу показників Балансу до реалій функціонування підприємств в умовах 

економічної кризи та конкурентного і динамічного ринку. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ШВЕЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Важливе місце у функціонуванні інформаційної системи виробничого 

підприємства займає первинний облік. Йому приділяють значну увагу як 

провідні науковці, так і бухгалтери-практики, органи державного управління та 

фінансового контролю. Зокрема, роль первинного обліку виробничих витрат 

важко переоцінити, адже, він є засобом фіксації господарських операцій з 

метою підтвердження їх здійснення для державних фіскальних органів, та 

забезпечення ефективності діяльності в частині виявлення та попередження 

незаконних та недоцільних господарський операцій, встановлення фактів 

безгосподарності тощо.  

Зазначимо, що немає єдності серед науковців щодо сутності категорії 

“первинний облік”, його місця і ролі в системі управління промисловим 

підприємством. Так, проф. Кузьмінський А. М. визначає первинний облік як 

процес спостереження фактів економічної діяльності, їх вимір та реєстрацію в 

певних символах на машинних носіях інформації або у документах [3, с. 90]. 

Проф. Сопко В. В. суть первинного обліку виражає через документування 

фактів господарських операцій на носіях інформації  [7, с. 90]. Інші науковці 

розкривають суть зазначеної категорії як стадію та невід’ємний елемент 

системи господарського обліку, що забезпечує реєстрацію фактів про 

господарські явища і процеси в облікових реєстрах для обробки і збереження з 

метою контролю та управління підприємством [1,2]. 
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Рис. 1 Схема документування матеріальних затрат у швейному виробництві 
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У підтримку вище зазначених тверджень зазначимо, що первинний облік є 

частиною господарського обліку підприємства, яка забезпечує фіксацію 

інформації щодо здійснюваних господарських операцій, з метою її 

нагромадження, обробки та інтерпретації у потрібних розрізах відповідним 

користувачам. Зауважимо також про те, що документування є невід’ємним 

елементом методу бухгалтерського обліку. 

Раціональна система первинного документування матеріальних витрат 

виробничого підприємства повинна забезпечувати дотримання вимог 

бухгалтерського та податкового законодавства та вирішувати (сприяти 

вирішенню) завдання менеджменту підприємства [5, 6]. Запропоновані існуючі 

форми первинної документації з обліку матеріальних витрат не в повній мірі 

забезпечують потреби управління підприємств галузі [4].  

Ефективність та економічність первинного обліку на підприємствах 

швейної промисловості, у значній мірі, визначається врахуванням галузевих 

особливостей. Часта зміна асортименту продукції, її сезонність та 

матеріалоємність продукції обумовлюють велику номенклатуру основних та 

допоміжних матеріалів. Проте комплектність матеріалів у виробничому процесі 

дозволяє значно скоротити обсяг первинної документації підприємства.  

Вивчення наукової літератури, нормативних документів та практики 

діяльності підприємств галузі дозволило узагальнити інформацію про 

первинний облік матеріальних затрат у розрізі господарських операцій (рис. 1). 

Вважаємо за недоцільне описувати всі типові первинні документи, зазначені на 

рис. 1, а зупинимося на основних. Отже, промірочна відомість оформляється на 

основі паспортів кусків на кожну партію тканини у 3-ох екземплярах і служить 

засобом контролю за витрачанням тканини кожної партії. На її основі 

формується оперативна звітність про залишки та використання сировини. 

Основним документом для обліку і контролю  про затрати матеріалів є 

розкрійна карта, яка містить нормативну інформацію про потреби тканини на 

виконання виробничого завдання та його виконання. Вмонтована “Накладна на 

здачу крою” відображається кількість переданого крою у швейні. Розділ 

“Виробіток робочих” надає інформацію про виробіток розкрійників у розрізі 

табельних номерів та виконаних операцій. Звітним документом розкрійного 

цеху щодо кількості здійсненого розкрою є маршрутний лист, за допомогою 

якого оформляють передачу крою в швейні цехи (дільниці) та який 

супроводжує крій у процесі пошиття і є підставою для оформлення готових 

виробів на склад та складання виробничих звітів. 

Отже, раціональна система первинного документування витрат є вагомим 

елементом обліку та дієвим засобом контролю за використанням матеріальних 

цінностей. Проте, на нашу думку, доповнення вже існуючих первинних 

документів інформацією про відхилення на основі попередньо розробленого 

класифікатора у розрізі причин і винуватців, дозволить персоніфікувати 

відповідальність працівників, та виступатиме важливим елементом побудови 

дієвої системи внутрішньогосподарського обліку на швейних підприємствах.  
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливим джерелом інформації для аналізу грошових потоків підприємств 

є форма фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів". Ця форма була 

введена Комітетом із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у 1994 

році замість Звіту про зміни у фінансовому стані підприємства. В Україні Звіт 

про рух грошових коштів у складі річної фінансової звітності почав 

застосовуватись із 2000 року, з початком реформування вітчизняного 

бухгалтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації і стандартизації. 

Згідно з МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" інформація про рух 

коштів у результаті операційної діяльності може бути наведена із 

застосуванням прямого або непрямого методів. Відповідно до цих вимог перша 

редакція вітчизняного П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"(1999р.) 

передбачала застосування непрямого методу для визначення показників руху 

грошових коштів у результаті операційної діяльності та прямого методу для 

визначення показників руху грошових коштів у результаті інвестиційної та 

фінансової діяльності. Непрямий метод передбачає визначення суми чистого 

надходження (видатку) внаслідок операційної діяльності послідовним 

коригуванням показника прибутку (збитку) від операційної діяльності на суми 

змін у запасах, дебіторській заборгованості, короткострокових фінансових 

вкладеннях та інших статтях активу, що належать до поточної діяльності. 



25 
 

 Десятилітній досвід застосування непрямого методу показав його 

невідповідність потребам практики складання фінансової звітності та її аналізу. 

Невипадково, у новій редакції П(С)БО 4 (2010р.) від використання непрямого 

методу відмовились. Відбувся перехід до прямого методу, який базується на 

безпосередньому використанні даних  із регістрів бухгалтерського обліку щодо 

оборотів грошових коштів на рахунках 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"  за 

звітний період у кореспонденції з іншими рахунками. Він значно спростив 

складання Звіту про рух грошових коштів, розширив його аналітичні 

можливості. 

З набуттям чинності нової редакції Національного П(С)БО 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну України 7 

лютого 2013 року,  підприємствам дозволено самостійно обирати прямий чи 

непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів із застосуванням 

відповідної форми звіту (Ф №3 – за прямим методом або Ф №3-н – за 

непрямим), що має бути зазначено в наказі про облікову політику [1, с.13]. 

Ці зміни загалом відповідають рекомендаціям Комітету з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, яким визнаються обидва способи подання 

інформації про рух грошових коштів. Разом з тим МСБО 7 заохочує 

підприємства до використання прямого методу як більш простого і зрозумілого. 

У п. 19 цього стандарту зазначається: "Прямий метод надає інформацію, яка 

може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна 

отримати із застосуванням непрямого методу" [2]. Не випадково більшість 

провідних компаній світу застосовують саме цей метод. 

При цьому доречно нагадати, що прямий метод заповнення Звіту про рух 

грошових коштів є обов’язковим до використання в процесі складання 

фінансової звітності підприємствами Російської Федерації. Необхідно також 

зазначити, що російські підприємства мають право подавати цю форму як 

пояснення до Бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки та збитки не тільки 

у складі річної, але і проміжної фінансової звітності [3]. Таке розширення 

проміжної звітності слугує підвищенню оперативності аналізу грошових 

потоків, фінансової стійкості та платоспроможності підприємств. 

Перевага Звіту про рух грошових коштів, складеного прямим методом (Ф 

№ З), не тільки у простоті і зрозумілості порядку його складання, але й у тому, 

що він містить необхідні для менеджменту дані про обсяг і структуру вхідного 

та вихідного грошових потоків від операційної діяльності, які відсутні у Ф № 3-

н. Тому використання прямого методу забезпечує можливості для вирішення 

значно ширшого кола аналітичних завдань, а саме: 

- дослідження динаміки формування чистого грошового потоку; 

- вивчення змін в обсязі і структурі вхідного та вихідного грошових 

потоків; 

- аналіз динаміки тривалості циклу грошового обороту підприємства; 

- оцінка рівномірності та синхронності вхідного і вихідного грошових 

потоків; 

- аналіз ліквідності та ефективності грошового потоку. 
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За непрямого методу подання інформації у Ф № 3-н є можливість 

вирішувати тільки такі аналітичні завдання: 

- дати оцінку динаміки формування чистого грошового потоку; 

- дослідити взаємозв’язок чистого грошового потоку і фінансового 

результату діяльності підприємства. 

Перше із цих завдань успішно вирішується і при застосуванні прямого 

методу подання інформації про рух грошових коштів, а друге завдання 

властиве тільки непрямому методу. Прибічники непрямого методу наводять це 

як основний аргумент щодо необхідності його застосування. 

Непрямий метод за своєю сутністю є чисто аналітичним, а тому його 

можна успішно застосовувати для вивчення взаємозв’язку чистого грошового 

потоку і фінансового результату  діяльності підприємства і без складання Звіту 

про рух грошових коштів за формою № 3-н. 

Отже, впровадження форми № 3-н "Звіт про рух грошових коштів" у склад 

фінансової звітності вітчизняних підприємств (навіть за добровільності її 

вибору) не є достатньо обґрунтованим. А можливість обирати один із двох 

запропонованих варіантів цієї форми звітності на розсуд самих підприємств 

створює певні труднощі при узагальненні статистичної інформації про їх 

діяльність. На наш погляд, більш важливою проблемою, що потребує 

вирішення, є підвищення оперативності звітної інформації про грошові потоки 

підприємства. Для цього необхідно врахувати російський досвід і ввести Звіт 

про рух грошових коштів у склад проміжної фінансової звітності, що 

сприятиме поліпшенню управління грошовими потоками вітчизняних 

підприємств. 
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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ  

 

Поточний етап еволюції українських компаній має ряд характерних 

тенденцій серед яких, зокрема, поступовий відхід співвласників та засновників 

компаній від безпосередньої участі в операційному управлінні компаніями. 

Дана тенденція передбачає передачу повноважень і відповідальності за 
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розвиток та управління операційною діяльністю компанії від власників 

компаній до топ-менеджменту з числа найнятих управлінців, які, часто, не 

володіють або володіють незначною часткою капіталу компанії. Одночасно, з 

передачею повноважень та відповідальності, виникає потреба у створенні 

системи контролю діяльності та мотивації топ-менеджменту компаній, здатної 

забезпечити діяльність топ-менеджменту компанії в інтересах її власників. 

Одним із компонентів вищезгаданої системи контролю діяльності і мотивації 

топ-менеджменту компанії є система фінансового аналізу та оцінки діяльності 

компанії. 

В останні десятиліття, питанню побудови ефективної системи фінансового 

аналізу та оцінки діяльності  компанії приділяється підвищена увага, як зі 

сторони академічної, так і зі сторони бізнес спільноти.  Переважно, дане 

питання розглядається в контексті побудови вартісно-орієнтованої системи 

управління компанією.  Питанню пошуку оптимальних фінансових показників, 

які могли б бути закладені в основу системи аналізу та оцінки діяльності 

компанії, були присвячені роботи таких вчених та практикуючих бізнес-

консультантів як Copland, Günther, Mills, Morin, O’Byrne, Rappaport, Stewart, 

Young та ін. Більшість сучасних дослідників даного питання сходяться на тому, 

що традиційні показники діяльності компанії, які орієнтовані на використання  

різних різновидів показника бухгалтерського прибутку компанії (NI, EBIT, 

EBITDA, EPS, ROE, ROI та ін.), мають ряд суттєвих недоліків, які ставлять під 

сумнів можливість їх  ефективного застосування в якості базового показника 

при побудові системи аналізу та оцінки діяльності компанії. Серед недоліків 

використання вищезгаданих показників переважно виділяють можливість 

спотворення показників бухгалтерського прибутку у зв’язку з  використанням 

альтернативних методів бухгалтерського обліку;  неврахування притаманного 

компанії рівня ризику; ігнорування зміни вартості грошей у часі та вартості 

інвестованого капіталу компанії.   Відповідно, останнім часом були висунуті та 

обґрунтовані  альтернативні підходи до побудови системи фінансового аналізу 

й оцінки діяльності компанії, які ґрунтувалися на основі таких показників як 

TSR, MVA, CFROI, EVA, SVA та ін.. Вибір одного з альтернативних підходів 

до побудови системи фінансового аналізу та оцінки діяльності компанії в 

значній мірі залежить від індивідуальних особливостей компанії та 

суб’єктивних уподобань менеджменту та власників компанії. При цьому, варто 

мати на увазі, що існує ряд передумов для використання того чи іншого 

показника в якості базового для побудови системи фінансового аналізу та 

оцінки діяльності компанії. Зокрема, використання показників пов’язаних із  

ринковою ціною акцій компанії (TSR, MVA) передбачає, що акції компанії 

обертаються на фондовому ринку, а сам фондовий ринок має ознаки сильної 

форми ефективності. Ці та інші передумови можуть суттєво обмежити 

можливість ефективного використання даних показників в українських реаліях. 

Одним із найбільш розповсюджених показників, які використовують в 

якості основи для побудови системи фінансового аналізу та оцінки діяльності 
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компанії є показник економічної доданої вартості (EVA). Розрахунок показника 

економічної доданої вартості проводять за наступною формулою: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐼𝐶 × 𝑊𝐴𝐶𝐶 
де EVA – економічна додана вартість; 

NOPAT – чистий операційний прибуток після оподаткування; 

IC – величина інвестованого капіталу; 

WACC – середньозважена вартість капіталу. 

Серед аргументів на користь використання даного показника в якості 

основи для побудови системи фінансового аналізу та оцінки діяльності 

компанії виділяють наявність безпосереднього взаємозв’язку даного показника 

з показником вартості компанії; можливість розрахунку показника EVA не 

лише для компанії в цілому, але і для окремих бізнес-напрямків чи 

регіональних підрозділів у межах однієї компанії; врахування даним 

показником вартості інвестованого капіталу та ризику притаманного компанії.   

У той же час, існує ряд проблемних моментів, які стосуються методики 

розрахунку величини інвестованого капіталу та середньозваженої вартості 

капіталу компанії, які використовуються в процесі  розрахунку показника EVA. 

Зокрема, проблеми можуть виникнути з визначенням ринкової оцінки величини 

власного капіталу компанії та необхідної норми його рентабельності. 

Для визначення ринкової оцінки величини власного капіталу компанії, на 

наш погляд, можуть бути використані як порівняльний метод, так і метод 

дисконтування грошових потоків. При цьому, ми схильні надавати перевагу 

методу дисконтування грошових потоків, як такому, який ґрунтується на 

фундаментальному аналізі факторів, які мають безпосередній вплив на 

формування вартості компанії. 

В якості можливого підходу до визначення необхідної норми 

рентабельності власного капіталу, на наш погляд, доцільно розглянути підхід 

запропонований Aswath Demodaran для розрахунку премії за ризик, який 

виникає при інвестиції акції компаній, які котуються на ринках, що 

розвиваються. 
 

Список використаних джерел: 

1. Young,S. David. EVA and value-based management: a practical guide to implementation / by S. 

David Young and Stephen F. O’Byrne. – NY : McGraw-Hill, 2001. – 493 pp. 

2. Rappaport, Alfred.Creating shareholder value: a guide for managers and investors / Alfred 

Rappaport. - 2nd ed. – NY : Free Press, 1997. – 224 pp.  

3. Demodaran, Aswath.Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, - 2nd ed. – NY : Wiley, 2001. – 992 pp. 

  



29 
 

Денисенко Анна Володимирівна, 

аспірантка кафедри фінансового аналізу і 

контролю, 

Київський національний торговельно-

економічний університет 
 

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
 

Вітчизняний туризм стрімко розвивається: у 2013 році обсяги надходжень 

до бюджету від туристичної сфери перевищили 1,59 млрд. грн., тобто 

збільшилися на 13 % порівняно з показниками 2012 року та на 66 % порівняно з 

показниками 2010 року (за даними Державного агентства України з туризму та 

курортів [1]). Розвиток вітчизняного туризму необхідно розглядати як стабільне 

джерело доходів для держави. Стрімке зростання туристичної сфери 

обумовлює необхідність адаптації існуючих суб’єктів господарювання до 

збільшення обсягів обслуговуваних ними туристів. З огляду на це, посилюється 

вагомість контролю туристичної сфери не лише з боку держави, а у тому числі і 

безпосередньо на суб’єктах господарювання, як засобу забезпечення 

ефективності їх діяльності. 

Сучасні дослідження вітчизняних науковців не охоплюють ключові 

аспекти, що забезпечать ефективність запровадження внутрішнього контролю 

на туристичних підприємствах. Наразі захищено дві дисертаційні роботи на 

здобуття ступеня кандидата економічних наук за тематикою контролю: Осадча 

Т. С. [2] досліджує організацію обліку та контролю діяльності у галузі 

сільського туризму (насамперед, проблематику внутрішнього контролю для 

потреб малого підприємництва, а саме сільських садиб), Богданова Ж. А. [3] – 

бухгалтерський облік та контроль туристичної діяльності. З огляду на це, 

можна констатувати недостатність дослідження проблематики внутрішнього 

контролю туристичних підприємств, а саме, туристичних операторів та агентів.  

Можна висловити припущення, що саме вид діяльності є ключовим 

фактором, котрий впливає на організацію внутрішнього контролю на 

підприємстві. Розуміння процесів, котрі супроводжують діяльність будь-якого 

суб’єкту господарювання, дозволить визначити найбільш складні процеси та 

ключові аспекти, котрі потребують контролю. 

Якщо порівнювати діяльність туристичних операторів та туристичних 

агентів, складність організації внутрішнього контролю є вищою у перших 

суб’єктів (з огляду на відмінності у різноманітності господарських процесів 

зазначених суб’єктів). Це обумовлено тим, що саме туристичний оператор 

формує туристичний продукт. Комплексність та унікальність туристичного 

продукту пов’язана з включенням до його складу певних туристичних послуг. 

Так як існує висока імовірність того, що суб’єкт, котрий формує туристичний 

продукт (туристичний оператор),  не зможе одноосібно забезпечити надання 

усіх послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час подорожі, 

виникає потреба у використанні послуг сторонніх суб’єктів. 
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Богданова Ж. А. у своїй роботі [3] висвітлює особливості внутрішнього 

контролю суб’єктів туристичної діяльності та акцентує увагу  на: 

1) процесі формування собівартості туристичного продукту у 

туроператора; 

2) процесі реалізації туристичних ваучерів туристичними агентами; 

3) процесах укладання та виконання договірних зобов’язань у туристичній 

сфері. 

Підставами виокремлення даних процесів, як таких, що потребують 

контролю, зважаючи на особливості діяльності туристичних підприємств є: 

 ширина спектру діяльності суб’єктів господарювання (туроператор має 

виключне право на організацію та створення туристичного продукту, в той час 

як турагент витупає лише посередником); 

 специфіка туристичного продукту, а саме те, що він складається з певного 

переліку послуг багатьох, переважно не пов’язаних між собою суб’єктів; має 

чітко встановлені просторові та часові рамки вжитку; 

 необхідність урегулювання відповідальності за процесами формування, 

реалізацією туристичного продукту у відносинах суб’єктів туристичної сфери. 

Специфіка туристичної діяльності та туристичного продукту, зокрема, 

обумовлює необхідність контролю договірних відносин, що виникають у 

процесі діяльності туристичних операторів та агентів. Відповідно до положень 

ст. 20 Закону України "Про туризм" [4], туристичний оператор відповідальний 

за відповідність якості туристичних послуг умовам укладеного зі споживачем 

(туристом) договору.  

Отже, важливим об’єктом внутрішнього контролю у туристичних 

операторів є договірні відносини із контрагентами, котрі надають послуги, що 

увійшли до складу туристичного продукту.  

Крім того, потребують контролю договірні відносини між туристичним 

оператором та туристичним агентом. Адже туристичний оператор, укладаючи 

договір із туристичним агентом, може завищувати, закладати економічно 

необґрунтовані та навіть незаконні ставки штрафів, перекладаючи 

відповідальність за нереалізовані туристичні продукти на туристичних агентів. 

Зважаючи на це, при здійсненні контролю договірних відносин на туристичних 

підприємствах, необхідно приділяти увагу фінансовим санкціям, котрі можуть 

виникнути під час здійснення туристичної діяльності. 

Вітчизняні науковці також присвячують увагу дослідженню витрат 

туристичних підприємств та процесу формування собівартості туристичного 

продукту з точки зору бухгалтерського обліку. Потребує окремого дослідження 

процес формування собівартості туристичного продукту. Адже саме він є 

джерелом виникнення порушень, зловживань, помилок, котрі в подальшому 

можуть призвести до спотворення інформації у фінансовій звітності 

підприємства, сприятимуть прийняттю хибних управлінських рішень, можуть 

спричинити недобросовісне обслуговування споживачів (туристів), стати 

джерелом виникнення непередбачених витрат на покриття штрафних санкцій з 

боку держави у випадку виявлення порушень та зловживань. 
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Поза увагою вітчизняних науковців залишаються такі важливі об’єкти 

внутрішнього контролю, як: майно туристичних підприємств, дебіторська та 

кредиторська заборгованість, доходи, ризики тощо. Відсутність рекомендацій 

щодо організації внутрішнього контролю на туристичних підприємствах, а 

також методики його здійснення ускладнює його практичне застосування, що 

сприяє зниженню ефективності діяльності туристичних підприємств у цілому.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

У період ринкової трансформації економіки України важливою умовою 

радикальної зміни економічного середовища стає формування нових підходів 

щодо удосконалення соціально-трудових відносин. Серед найважливіших 

проблем у цій сфері, передусім, виділяється комплекс питань, пов’язаних із 

пошуком найбільш ефективних шляхів реформування систем стимулювання та 

оплати праці найманих працівників. Вагомий внесок у розробку проблем 

регулювання заробітної плати здійснили українські економісти, а саме: В. 

Андрієнко, А. Базилюк, Д. Богиня, Б. Валуєв, З. Гуцайлюк, В. Данюк, Г. 

Дмитренко, А. Калина, М. Карлін, А. Колот, Г. Куліков, П. Куцик, В. Лагутін, 

Е. Лібанова, І. Ломанов, Н. Лук’янченко, В. Мамутов, В. Новіков, О. Новікова, 

В. Озеран.  Проте, до цього часу не існує єдиного методологічного підходу до 

вирішення питання матеріального стимулювання праці в умовах особливого 

економічного періоду переходу до повноцінних ринкових відносин. 

Важлива роль заробітної плати у формуванні економіки обумовлена тим, 

що вона має одночасно та рівноцінно виконувати принаймні чотири функції – 

відтворювальну, стимулюючу, регулюючу і соціальну. 

Процес виробництва матеріальних благ пов’язаний із затратами не тільки 

http://tourism.gov.ua/ua/news/26795/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
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живої праці, затраченої у процесі виробництва даного продукту, але й 

уречевленої, минулої праці, що була затрачена на попередніх стадіях 

суспільного виробництва і використовується для виготовлення даного 

продукту. Вартість живої конкретної праці, вкладеної у виробничі процеси, 

виражається у формі заробітної плати (оплати праці). Розрізняють номінальну 

та реальну заробітну плату. Номінальна зарплата — це сума грошей, яку 

отримує працівник за відповідний період (годину, день, місяць). Вона не дає 

чіткого уявлення про життєвий рівень її отримувача, бо цей рівень характеризує 

реальна зарплата, яка виражається в кількості споживчих благ (товарів, послуг), 

що їх працівник може придбати за свій грошовий (номінальний) заробіток. 

Отже, реальна заробітна плата залежить від: розміру номінальної зарплати; 

рівня цін на товари та послуги; обсягу податків, які сплачують працівники. 

Таким чином, величина реальної заробітної плати прямо пропорційна 

номінальній зарплаті і обернено пропорційна рівню цін та інших платежів. Рух 

реальної заробітної плати (або її індекс) визначають як відношення індексу 

номінальної зарплати до індексу цін. 

Система оплати праці – це сукупність елементів, що встановлює 

співвідношення міри праці і міри винагороди за працю для різних організаційно 

– технологічних умов виробництва. Так, у статті 96 Кодексу законів про працю 

України (КЗпП) від 10.12.71 № 322-VIII [3] сказано, що основою організації 

оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних 

ставок, тарифних сіток, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних 

характеристик. Згідно статті 2  Закону України "Про оплату праці" [4] у 

структуру заробітної плати також входять інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за 

рік і премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші 

грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами 

норми. 

Отже, при застосуванні систем стимулювання першочергове значення має  

правильний вибір форми оплати праці. При формуванні системи мотивації 

керівникам підприємства і економістам із праці доцільно застосовувати 

розроблений механізм вибору тарифних систем оплати праці залежно від умов 

виконання робіт. Крім того, було визначено, що окреме  підприємство має 

специфічні особливості діяльності, що реалізуються у формуванні та реалізації 

власних стратегічних цілей, а кожен працівник має свої цінності та рівень 

кваліфікації. Саме тому, нами  були проаналізовані  сучасні системи оплати 

праці. Так, аналіз систем оплати праці, що використовуються на вітчизняних   

підприємствах, дозволив виділити сім основних ознак, за допомогою яких 

можна охарактеризувати будь - яку систему оплати праці.  

1.Спосіб оцінки кількості праці:  відрядна, погодинна, комбінована. 

2. Форми  оцінки та виразів результатів праці: індивідуальна, колективна. 

3. Кількість показників, що характеризують результати праці: одно- 

факторна, багатофакторна. 
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4. Характер впливу працівника на результати праці: пряма, непряма. 

5. Характер розподілу фонду оплати праці: тарифна, безтарифна, змішана. 

6. Цільове  призначення:  заохочувальна, гарантуюча, примусова. 

7. Характер зростання оплати праці: пропорційна, прогресивна, 

регресивна. 

Вважаємо, що при розробці систем оплати праці на вітчизняних 

підприємствах  доцільно застосовувати комбіновані системи оплати праці, 

системи участі працівників у прибутках; встановлювати чітку залежність 

заробітної плати від результатів праці. Вважаємо, що комбінована зарплата 

повинна  розділятися  на фіксовану (оклад) і змінну (бонус, комісійні) частини. 

При цьому варто встановити жорсткі критерії отримання бонусу. У кризових 

умовах фіксовану частину має сенс зробити менше, а бонусну – більше, 

наприклад, у співвідношенні 30 до 70. Це дозволить формально зберегти 

поточний рівень, але заробляти ті ж гроші співробітникам стане складніше. 
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АУДИТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У РЕФОРМУВАННІ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто 

використовується як основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, 

результатів діяльності, спроможності підприємства вчасно виконати свої 

зобов`язання, сплатити дивіденди, тощо. 

Аналітичні потреби користувачів задовольняються завдяки відповідній 

структурі фінансових звітів (наприклад, у балансі статті розшифровуються у 

порядку зростання їх ліквідності), наданню зіставної інформації за звітний  та 

попередні періоди [1, с.7]. 

Інформація, що наведена у фінансовій звітності, використовується для 

потреб управління, а також для зовнішніх користувачів: фінансово-кредитних 

установ, інвесторів, акціонерів, державних контролюючих органів та ін. Але 

http://kadrovik.ua/content/pro-zb-r-ta-obl-k-dinogo-vnesku-na-zagalnoobovyazkove-derzhavne-sots-alne-strakhuvannya
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для задоволення інформаційних потреб, наведених вище користувачів, дані 

фінансової звітності потребують спеціальної обробки, оскільки вони 

відображені в абсолютних показниках і не забезпечують можливості 

порівняння з показниками інших підприємств, а також є незрозумілими певним 

категоріям користувачів. Саме таку обробку забезпечують контроль і аналіз 

фінансової звітності [2, с.36]. 

Корисною для користувачів може бути лише достовірна інформація. 

Достовірність досягається  за відсутності суттєвих помилок та необ`єктивних 

(упереджених) суджень. Як правило, керівництво підприємства намагається так 

надати інформацію, щоб результати діяльності виглядали найпривабливіше для 

інвестора або кредитора. З цією метою може бути завищений фінансовий 

результат або вартість активів. Знову ж таки, ступінь достовірності фінансової 

звітності оцінюють за допомогою аудиту. 

Однією зі складових національного господарського механізму є 

економічна політика як комплекс економічних цілей і заходів держави щодо 

соціально-економічного управління для максимального забезпечення 

матеріальними та духовними потребами різних економічних суб’єктів [6, с.53]. 

Особлива роль у формуванні економічної політики відводиться правовим 

принципам регулювання та функціонування облікової системи, тобто єдиних 

для всіх суб’єктів економічних відносин правил ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності. Реформування бухгалтерського 

обліку, що розпочалося в нашій країні з прийняттям Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, до теперішнього часу 

не можна вважати завершеним, оскільки не всі заходи плану з виконання 

Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням 

міжнародних стандартів були виконані у повному обсязі. До того ж, до 

теперішнього часу залишаються підприємства, керівники та головні бухгалтери 

яких навіть не усвідомлюють необхідність облікової політики як складової 

системи управління, не кажучи вже про систему внутрішнього контролю 

обліку. 

На сучасному етапі незалежний (аудиторський) контроль сприяє 

виявленню та усуненню негативних явищ у розвитку економічної національної 

системи як на мікрорівні (в контексті фінансово-господарського контролю), так 

і у системі загальноекономічного контролю. Незалежні аудиторські фірми, 

окрім підтвердження достовірності фінансової звітності, займаються наданням 

інших послуг, пов’язаних із професійною діяльністю. Рішенням Аудиторської 

палатою України був затверджений "Перелік послуг, які можуть надавати 

аудитори (аудиторські фірми)" № 244/14 від 22.12.2011 року, у якому вказані 

різноманітні послуги, зокрема: ведення бухгалтерського обліку, відновлення 

бухгалтерського обліку, складання фінансових звітів тощо [5]. У цьому випадку 

доцільно розглядати місце окремих аудиторських послуг не лише у системі 

контролю, а також як функцію управління.  

Керівники підприємств звертаються до аудиторів із проханням провести 

перевірку шляхом тестування рівня професійних знань своїх головних 
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бухгалтерів та облікових працівників. Усі ці обставини дають підстави щодо 

важливості ролі аудиту у процесі реформування бухгалтерського обліку на 

сучасному етапі розвитку країни. 

Міжнародні стандарти аудиту виділяють поняття зовнішній і внутрішній 

аудит. Названі види аудиту мають різні мету і завдання. Поділ бухгалтерського 

обліку на фінансовий і управлінський відповідно продовжує різновиди аудиту - 

фінансовий та управлінський. Управлінський аудит є різновидом внутрішнього 

аудиту і здійснюється з метою розробки рекомендацій щодо економії та 

ефективного використання ресурсів для досягнення кінцевого фінансового 

результату господарської діяльності підприємства та вдосконалення чинної 

системи обліку та контролю за процесом виробництва [3]. Функції 

внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та 

моніторинг адекватності й ефективності функціонування систем 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю [2, с.100]. 

Управлінський аудит є невід’ємною функцією управління (оскільки 

користувачами інформації цього виду аудиту є тільки працівники управління 

підприємством), яка полягає не тільки у поточному контролі за господарськими 

операціями та їх господарською діяльністю. На сьогодні відсутній достатньо 

розвинутий інститут внутрішнього аудиту, бо на підприємстві відсутня служба 

внутрішнього аудиту або недостатня кваліфікація наявних внутрішніх 

аудиторів. Для виконання цього виду послуг можна залучати зовнішніх 

аудиторів. Зовнішній аудитор не є штатним працівником підприємства і може 

виконувати своє завдання більш об’єктивно і незалежно. 

Об’єктами управлінського аудиту як складової внутрішнього аудиту є 

факти (явища) і процеси господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Досить багато уваги в науковій літературі приділяється обліковій політиці 

суб’єктів господарювання, але від цього проблема не втрачає своєї 

актуальності. Адже саме від облікової політики і стилю управління залежать 

напрями внутрішнього аудиту на глибину дослідження тих чи інших об’єктів 

внутрішнього контролю. В одних випадках керівництво підприємства 

обмежується лише аудитом фінансової звітності та перевірками окремих 

об’єктів контролю, а в інших - проведенням економічного аналізу, 

прогнозуванням бізнесу підприємства, удосконаленням бухгалтерського обліку 

та системи внутрішнього контролю. У даному випадку переоцінити професійну 

допомогу аудитора у проведенні оцінки наявної облікової політики 

підприємства неможливо. Враховуючи професіоналізм і досвід аудитора у 

різноманітних галузях економіки, є достатньо висока ймовірність того, що саме 

аудитор має змогу детально розглянути усі можливі варіанти організації 

облікової системи підприємства, враховуючи специфіку сектору економіки та 

місце в ньому даного суб’єкта господарювання. 

Загально відомо, що аудиторська перевірка передбачає виявлення 

відповідності системи обліку встановленим законодавчим нормативам та 

нормам облікової політики конкретного підприємства. Але на практиці аудитор 

не завжди має таку змогу, оскільки деякі замовники або взагалі не мають наказу 
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про облікову політику, або такий наказ формують неналежним чином, і, як 

правило, щоб не втратити замовника і дотриматися норми аудиторських 

стандартів, аудитор бере безпосередню участь у створенні такого наказу, 

вивчаючи при цьому специфіку наявної облікової системи, прораховуючи 

можливі варіанти результатів від застосування інших облікових принципів. У 

кінцевому результаті це не може не позначитися на покращенні розуміння 

керівництвом підприємства важливості та необхідності мати виважену облікову 

політику, що, безумовно, робить більш ефективною всю облікову систему 

суб’єкта господарювання. 

Практика показує, що більшість українських замовників аудиту більше 

зацікавлені у інформації щодо правильності формування податкового обліку й 

оптимізації податків, оскільки на сьогодні у зв’язку з недосконалою 

податковою системою матеріальних втрат підприємство може зазнати саме з 

боку користувачів податкової звітності. Але, з іншого боку, українська 

економічна система потребує інвестицій як від іноземних, так і вітчизняних 

інвесторів, які сподіваються на отримання прибутків від своїх вкладень. Звісно, 

що у такому разі на перший план виходить правильність відображення 

господарських операцій у бухгалтерському обліку, оскільки дивіденди 

розраховуються саме за його даними [6, с.52]. 

Найважливішими характеристиками робітника нового типу в умовах 

формування нового високотехнологічного інформаційного суспільства є 

розвиток його творчих здібностей і професійних навиків, економічне мислення, 

рівень підготовки до організаційної та управлінської діяльності. Відставання 

України від багатьох розвинутих країн і навіть зростаючий розрив у цій сфері є 

важливим фактором зменшення її економічної безпеки. Завдання підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку 

може з успіхом вирішуватися за допомогою аудиторських фірм. Співпрацюючи 

з суб’єктами господарювання  аудитори в кожному конкретному випадку 

можуть допомогти підготувати облікового працівника, який би відповідав 

вимогам саме їх специфічних умов, який би був здатним здійснити дотримання 

методологічних основ саме їх системи обліку з урахуванням сфери діяльності 

та сегменту, що займає підприємство в національній економіці. 

Процес реформування бухгалтерського обліку в Україні нерозривно 

пов’язаний із аудиторською діяльністю, оскільки на сучасному етапі розвитку 

національної економічної системи саме в аудиторів є реальна можливість 

здійснити дієві заходи щодо удосконалення облікової системи і системи 

внутрішнього контролю на мікрорівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Як свідчить досвід економічно розвинених країн, стійке та збалансоване 

економічне зростання в країні базується, насамперед, на впровадженні 

технологічних інновацій у промисловості. Рівень інноваційної активності 

промислових підприємств є показником стабільності та конкурентоздатності 

економіки країни, що обумовлює необхідність проведення економічного 

аналізу інноваційної  діяльності. 

Поняття "інновації" уперше з’явилося в дослідженнях культурологів у ХІХ 

столітті і означала введення елементів одної культури в іншу. Перший 

найбільш повний опис інноваційних процесів був представлений видатним 

австрійським економістом Й. Шумпетером. У 1934р. він ввів поняття 

"інновація", трактуючи його як зміну із метою впровадження і використання 

нових видів споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, 

ринків і форм організації у промисловості [6]. Відповідно до Закону України 

"Про інноваційну діяльність" інновації визначаються як новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5]. 

Інновації передбачають не тільки створення нового (новації), а і його 

одночасну практичну реалізацію. Період від виникнення новації до її 

перетворення (використання) у нововведення називається життєвим циклом 

інновації [2]. При цьому під новаціями варто розуміти результат наукової, 

науково-технічної, інтелектуальної діяльності. У зв'язку з цим у світовій 

практиці вирізняють науково-дослідну і науково-технічну діяльність, 

спрямовану на одержання та застосування нових знань, а також дослідно-

конструкторські розробки. Такою діяльністю займаються академічні інститути, 

науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади, наукові колективи, 

науково-дослідні підрозділи підприємств, лабораторії [1, 3].  
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Багатогранність і взаємозалежність діяльності перелічених суб’єктів 

визначають необхідність проведення оцінки ефективності інноваційної 

діяльності. 

Метою оцінки ефективності інноваційної діяльності є загальний аналіз 

ефективності інноваційної діяльності та впливу на найважливіші показники 

діяльності підприємства, визначення доцільності й оптимальних варіантів 

реалізації нововведень, оперативне корегування параметрів інноваційних 

проектів та підтримка стратегічних інноваційних рішень. 

На відміну від інших розділів економічного аналізу, в аналізі інноваційної 

діяльності, як і в фінансово-інвестиційному, проектному, робиться акцент на 

попередньому аналізі й обґрунтуванні управлінських рішень. Перспективний 

аналіз, як продовження попереднього, дозволяє зробити прогнозний розрахунок 

щодо показників діяльності підприємства в майбутньому (для цього 

використовують методи оцінки інвестицій). Проте аналіз поточної 

інвестиційної діяльності також має велике значення, оскільки забезпечує 

контроль за виконанням прийнятих рішень [4].  

На нашу думку, комплексний економічний аналіз інноваційної діяльності 

повинен включати в себе п’ять етапів аналізу, функціонально пов’язаних між 

собою (рис.1). 

І Етап. Попередній аналіз.

Аналіз позицій та потенціалу підприємства, а також оцінка його стратегічного розвитку.

І І Етап. Перспективний аналіз.

Аналіз можливих варіантів розвитку підприємства та визначення потреби в інноваціях та

інвестиціях. Аналіз альтернатив інвестування.

І І І Етап. Оперативний аналіз.

Аналіз поточної інноваційної діяльності. Аналіз витрат на інноваційну діяльність. Аналіз

результативності інноваційної діяльності.

 У Етап. Заключний етап аналізу.

Оцінка впливу інноваційної діяльності на фінансовий стан підприємства, його позиції на

ринку.

 ІУ Етап. Ретроспективний аналіз.

Ретроспективний аналіз інноваційної діяльності та оцінка досягнення стратегічних цілей

підприємства.

 

Рис.1. Схема комплексного економічного аналізу інноваційної діяльності 

підприємства 
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Перший та другий етап інтегровані в процес формування стратегічної 

політики підприємства на основі аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовищ. 

На даних етапах проводиться аналіз можливих варіантів розвитку 

підприємства та визначаються його можливості, потреби в інвестиціях, 

здійснюється пошук можливих альтернатив інвестування [4]. Одночасно із цим 

дається оцінка ролі власного капіталу у формуванні й розвитку інноваційного 

потенціалу. Подалі аналізується вплив основних техніко-економічних факторів 

на зміну структури інноваційного потенціалу у звітному періоді в порівнянні з 

попереднім та виявляються внутрішньогосподарські резерви зростання 

інноваційного потенціалу підприємства. 

На третьому етапі здійснюється оперативний аналіз. У межах функції 

оперативного аналізу за ходом реалізації інноваційного  проекту зважуються 

завдання виміру, прогнозування й оцінки оперативної ситуації, що складається – 

витрат часу, ресурсів і фінансів, аналізу й усунення причин відхилення від плану 

(графіку) робіт, коригування плану, основними кількісними характеристиками 

якого є час, обсяг робіт і їх вартість. Основним методом оперативного аналізу 

за ходом впровадження інноваційного проекту є метод аналізу за подіями (за 

етапами виконання робіт). Він враховує фактичне виконання за проектом і 

заснований на вимірі співвідношення фактичних витрат із обсягом робіт, що 

повинні бути виконані до визначеної дати. Для цього поєднується інформація з 

вартості, планового і фактичного ходу робіт за планом (графіком) і генерується 

загальна оцінка із стану робіт на даний момент. Тенденції, закладені в 

поточному стані, використовуються для передбачення майбутньої вартості 

загального обсягу робіт при їхньому завершенні і факторів, що роблять вплив на 

графік робіт. 

Наступний етап – ретроспективний аналіз, який необхідний для 

формування інформаційної бази і створення передумов для стратегічного 

управління. Він включає оцінку кількісних та якісних показників, що 

відображають ефективність інноваційної діяльності підприємства. 

На заключному етапі здійснюється аналіз причин, які стримують 

інноваційний  розвиток, що дозволяє розробити заходи для подальшого 

розвитку інноваційної діяльності; підводиться підсумок щодо здійснення 

підприємством інноваційної діяльності у порівнянні з попереднім періодом. 

Проведення ЕАІД за такою схемою враховує специфіку інноваційного 

процесу, яка вимагає збільшення акцентів на попередньому аналізі, та  надає 

можливості для прийняття оптимальних управлінських рішень у процесі 

стратегічного і тактичного управління інноваційною діяльністю. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

В умовах сучасного розвитку бізнесу зростають вимоги до якості 

інформації про стан нерухомості на підприємстві. Особливого значення це 

питання набуває, якщо питома вага нерухомості у складі активів є суттєвою. 

У зв’язку з цим питання класифікації нерухомості в сучасних умовах є 

важливими, адже класифікація залежить від організаційно-технологічних 

особливостей діяльності підприємства та впливає на результати діяльності 

підприємства. 

Актуальні питання бухгалтерського обліку стану нерухомості, її складу, 

класифікації та відображення у звітності досліджувалися відомими авторами, 

зокрема, І. О. Назарбаєвою [2] та іншими. 

Разом з тим, у податковому законодавстві відсутнє визначення терміну, 

зокрема, "інвестиційної нерухомості". В умовах сьогодення акцент повинен 

ставитися на вірогідність бухгалтерських даних, оскільки інформація 

податкового обліку базується на даних бухгалтерського. З огляду на це, 

розробка теоретичних і практичних пропозицій, які пов’язані з класифікацією 

нерухомості та її впливом на побудову бухгалтерського обліку цих активів є 

актуальним у сучасних умовах.  

Класифікація об’єктів нерухомих речей є різною. Так, Господарський 

Кодекс (далі – Кодекс) поділяє нерухоме майно на житлові будинки, споруди, 

устаткування, інше [1]. Тобто, ця норма закріплює невичерпний перелік 

об’єктів нерухомого майна. 

Будівлі – це приміщення пристосовані для постійного або тимчасового 

перебування в них людей, а також об’єкти власності, функціонально пов’язані з 

такими приміщеннями. В окрему групу можна об’єднати так звані “специфічні 

нерухомі речі”, наприклад, об’єкти культурної спадщини. 

У бухгалтерському обліку об’єкти нерухомості завжди належать до 

активів. Однак, вони потрапляють у сферу дії різних стандартів і, відповідно, 
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можуть відображатися по-різному, оскільки багато українських підприємств 

ведуть облік за міжнародними стандартами або планують здійснювати ведення 

обліку за міжнародними стандартами [2]. У зв’язку з цим І.О. Назарбаєва 

пропонує таку класифікацію нерухомості (табл.1). 

Таблиця 1 

Класифікація нерухомості у бухгалтерському обліку 
№

 

з/п 

Вид активів Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 

Міжнародний 

стандарт бухгалтерського 

обліку 

1 Основні засоби 

(операційна 

нерухомість)* 

П(С)БО 7 "Основні 

засоби" 

МСБО 16 "Основні 

засоби" 

*У П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" нерухомість, що класифікується як 

основні засоби, а саме "власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 

ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання 

для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж  в адміністративних 

цілях", названа "операційною нерухомістю", а в МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - 

нерухомістю, зайнятою власником. 

2 Інвестиційна 

нерухомість 

П(С)БО 32 

"Інвестиційна нерухомість" 

МСБО 40 

"Інвестиційна 

нерухомість" 

3 Необоротні 

активи, утримувані для 

продажу 

П(С)БО 27 

"Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

припинена діяльність 

МСФЗ 5 "Непоточні 

активи, утримувані для 

продажу, та припинена 

діяльність" 

4 Запаси (товари) П(С)БО 9 "Запаси" МСБО 2 "Запаси" 

 

У перших двох випадках об’єкти нерухомості, які згруповані у таблиці 1, 

потрапляють до складу необоротних активів. У четвертому – до складу 

оборотних активів. 

Стосовно необоротних активів, утримуваних для продажу, варто 

зазначити, що вони посідають особливе місце у фінансовій звітності.  

З часом об’єкти нерухомості можуть змінювати свій обліковий статус і 

переходити з одного виду активів до іншого. Це відбувається внаслідок 

проведення стандартних облікових процедур - визнання, оцінки, класифікації. 

Критерії визнання для різних елементів фінансової звітності наведені у 

відповідних стандартах. Такі критерії є в П(С)БО 7 "Основні засоби" [6], 

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" [5], П(С)БО 27 "Необоротні активи, 

утримувані для продажу та групи вибуття" [4]. Тому необхідно навести 

визначення термінів, класифікаційні групи, які дозволяють дійти висновку про 

можливу належність об’єктів нерухомості до певного виду. 

Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" основні засоби – це матеріальні активи, 

які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. 

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" надає таке визначення 

інвестиційної нерухомості: "власні або орендовані на умовах фінансової оренди 
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земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з 

метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не 

для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети 

або продажу в процесі звичайної діяльності". 

Варто зауважити, що ні П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для 

продажу та групи вибуття", ні МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність" не надають визначення терміна "необоротні 

активи, утримувані для продажу". Тому варто звернутися до Н(С)ПБО 1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності", відповідно до якого необоротні 

активи – це "всі активи, що не є оборотними", тобто ті, що не є призначеними 

"для реалізації протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу". 

Визначення запасів наводить П(С)БО 9 "Запаси": "запаси – це активи, які 

утримуються для подальшого продажу, перебувають в процесі виробництва та 

утримуються для споживання під час виробництва, а також управління  

підприємством" [7]. 

Відповідні П(С)БО, згадувані вище, дають визначення також способу 

отримання економічної вигоди, строку використання та можливості оцінки як 

критерію визнання активом. 

Тому, можна зробити такий висновок: відображення конкретного об’єкта 

нерухомості в бухгалтерському обліку залежить від того, з якою метою суб’єкт 

господарювання купує цей об’єкт, та як планує використовувати в 

господарській діяльності. Це означає, що саме на етапі його ідентифікації як 

об’єкта нерухомості застосовуються класифікаційні підходи, які в подальшому 

здійснюють вплив на відображення його в бухгалтерському обліку. 

Так, якщо суб’єкт господарювання придбаває нерухомість, плануючи 

використовувати її не за прямим призначенням у власній господарській 

діяльності, а для отримання доходу від оренди або для отримання майбутніх 

економічних вигод, він має відобразити її в обліку як об’єкт інвестиційної 

нерухомості. 

Окрім цього, підприємство може спеціально придбати згідно договору 

купівлі-продажу об’єкт нерухомості, розраховуючи порівняно швидко 

(протягом періоду, що не перевищує одного року) продати його, отримавши 

при цьому певну економічну вигоду. Отже, П(С)БО 27 не виключає можливості 

визнання тих чи інших об’єктів необоротними активами, утримуваними для 

продажу, під час зарахування їх на баланс, тобто під час первісного визнання. 

Варто також акцентувати увагу на тому, що для деяких суб’єктів 

господарювання продаж нерухомості – основний вид діяльності або один із 

кількох видів діяльності, які ними здійснюються.  

Отже, ми не поділяємо думку окремих авторів [2] щодо віднесення до 

складу нерухомості запасів такого виду, і вважали б за доцільне не наділяти їх 

властивостями "нерухомих". З іншого боку, і ми підтвердили вище, для цілей 

обліку необоротних активів у складі оборотних слугує окремий елемент 

звітності, визначений П(С)БО 27.  
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Зазначимо, що функціональною характеристикою будь-якої нерухомості є 

її спроможність забезпечити корисність, яка обумовлює економічну цінність 

активу. Для інвестора вартість визначається не стільки рівнем корисності, 

скільки передусім, рівнем доходу, який може бути отримано через орендну 

плату.  

Такий підхід повинен сприяти чіткому розподілу ринку майна, зайнятого 

власником, і ринку інвестиційного майна, на якому учасники ринку 

розглядаються як конкуренти. У зв’язку з цим, важливими є питання оцінки 

нерухомості. 

Найчастіше у бухгалтерському обліку застосовується справедлива вартість 

основних засобів, нематеріальних активів, необоротних активів, утримуваних 

для продажу, інвестиційного майна. Аналізуючи національні та міжнародні 

стандарти можна підсумувати, що вона використовується при першому 

застосуванні вимог МСФЗ; застосуванні моделі обліку активів за справедливою 

вартістю в умовах МСФЗ; первісному визнанні деяких активів в умовах і 

МСФЗ і П(С)БО; об’єднанні підприємств та в інших випадах. В сучасних 

умовах можна підтвердити суттєве наближення визначення терміна 

"справедливої вартості" у національних та міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Це є підставою для належного 

визначення вартості об’єкта нерухомості під час зарахування його на баланс, а 

також під час подальшої його експлуатації т можливих змін статусу і перегляду 

вартості. 

Таким чином, нами розглянуті підходи до класифікації об’єктів 

нерухомості в умовах застосування вітчизняних та міжнародних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У зв’язку з тим, що 

класифікація є найбільш важливим етапом під час ідентифікації об’єкта і 

віднесення його до певного елемента звітності, нами подані власні пропозиції, 

які на наш погляд можуть бути застосовані у практичній діяльності. 
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ  
 

Глобалізаційні процеси, що постійно набирають обертів у всьому світі, 

зумовлюють перехід України у фазу постіндустріального суспільства. Поняття 

"постіндустріальне суспільство" виокремлюється вченими на підставі питомої 

ваги зайнятості громадян в інформаційному секторі виробництва. Якщо 

чисельність тих, хто у різних формах займається збиранням, зберіганням, 

виробництвом та поширенням інформації починає перевершувати зайнятість у 

промисловості та сільському господарстві, то таке суспільство визначають як 

інформаційне.  

Саме така ситуація склалася в 50-х рр. ХХ ст. в США, а згодом у Канаді, 

Австралії та західноєвропейських країнах. З деяким запізненням до такого 

стану прямував і Радянський Союз, але через розпад він втратив можливість 

реалізувати свій варіант постіндустріалізації. Кризовий стан української 

економіки у пострадянські часи істотно загальмував власний поступ України на 

шляху інформатизації свого суспільного розвитку. Проте, перетворившись на 

відкрите суспільство, Україна потрапила під вплив глобальної інформаційної 

хвилі [1].  

Незважаючи на важливу роль комп’ютерних інформаційних технологій у 

постіндустріальному суспільстві, ключовою складовою у зазначеній системі є 

людина, зокрема, її потреба та здатність створювати, передавати та отримувати 

інформацію.  

Вважаємо за доцільне постіндустріальне суспільство розглядати на двох 

взаємопов’язаних рівнях. Перший рівень – людина, що має інтелект, бажання і 

можливість змінювати оточуюче середовище та впливати на інших людей. 

Другий рівень – електронне середовище, що складається з інформаційного 

наповнення та технічної і комунікаційної складових. 
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Вважаємо, що на першому рівні постіндустріального суспільства має 

знаходитися людина, оскільки саме її фізичні та інтелектуальні можливості; 

діяльність, спрямована на зміну оточуючого середовища; здатність до 

комунікації та потреба у ній стали основними передумовами його виникнення. 

Електронне середовище, як складова постіндустріального суспільства, є 

похідним від першого - результатом діяльності людини та підпорядковане її 

потребам. Поділ електронного середовища на складові, до яких відносяться: 

інформаційне наповнення, технічна та комунікаційна складові, є дещо 

умовним, оскільки кожна з них зумовлює існування і функціонування двох 

інших. Всі складові електронного середовища знаходяться у постійному 

розвитку, взаємозв’язку та зумовлюють зміни одна одної, проте основою 

функціонування постіндустріального суспільства є процес існування та 

діяльність людини, її пріоритети та бажання. 

Зміни й зрушення, що сприяють переходу сучасного суспільства в якісно 

нову стадію базуються на об’єктивних процесах розвитку наукомістких, 

енерго- і працезберігаючих галузей економіки, процесах комп'ютеризації й 

інформатизації найважливіших сфер суспільного життя. Інформатизація й 

комп'ютеризація вимагають від людей нових навичок, нових знань і нового 

мислення, покликаних полегшити адаптацію людини до умов і реалій 

комп'ютеризованого суспільства й забезпечити йому гідне місце в цьому 

суспільстві [2. с. 12-13]. Бухгалтерський облік, як важлива складова 

економічного та суспільного життя, не є виключенням. 

Розглядаючи бухгалтерський облік як професійну діяльність у трьох 

аспектах (бухгалтер-практик, бухгалтер-науковець, бухгалтер-викладач) 

вважаємо за необхідне звернути увагу на нові вимоги до бухгалтерської 

професії, зумовлені переходом до постіндустріального суспільства. 

В інформаційній економіці бухгалтер перестає бути фіксатором здійснених 

подій, а стає активним учасником системи менеджменту на підприємстві: 

аналітиком, дослідником, прогнозистом, контролером, управлінцем тощо. 

"Бухгалтер стає не лише фінансовим порадником, а й бере участь у формуванні 

управлінської політики, значну частину робочого часу приділяє 

прогнозуванню, плануванню, прийняттю рішень, контролю в забезпеченні 

системи управління необхідною інформацією"  [4, с. 136]. Виходячи з того, що 

інформаційні технології дозволяють автоматизувати більшу частину облікових 

робіт, функціональні обов’язки бухгалтера розширюються. Обов’язковими 

вимогами до бухгалтера є знання бухгалтерського обліку, податкового 

законодавства, вміння працювати зі спеціалізованими програмними 

продуктами. Додатково роботодавці звертають увагу на здатність бухгалтера 

вести кадровий облік, проводити аналітичні дослідження та виконувати 

контрольні функції. Залежно від направленості бізнесу вимогами до бухгалтера 

можуть бути: знання міжнародних стандартів обліку та звітності; іноземних 

мов (із врахуванням специфіки діяльності фірми); митного законодавства.  

Маючи досвід практичної діяльності бухгалтер може реалізувати себе у 

науковій сфері. Малюга Н. М. зазначає: "Курс на зміни соціально-економічного 
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розвитку держави суттєво підвищує вимоги до наукових досліджень в області 

теорії бухгалтерського обліку. Недостатня розробка наукових основ обліку, 

його теоретичної бази повинні привернути увагу молодих науковців, які в своїх 

дослідженнях будуть намагатися відійти від ремеслового характеру і 

забезпечити майбутнє науки про бухгалтерський облік через визначення його 

ролі в управлінській і соціально-економічній діяльності" [3, с. 113]. Таким 

чином, наукова діяльність вимагає від бухгалтера мислення у глобальних 

економічних масштабах, розуміння ролі бухгалтерського обліку у національній 

і світовій економіці, здатності до прогнозування майбутніх подій та явищ, їх 

впливу на теорію і практику бухгалтерського обліку. 

Маючи досвід практичної та наукової діяльності, доцільним є здійснення 

викладацької діяльності, метою якої є формування висококваліфікованих 

спеціалістів із бухгалтерського обліку. Вичерпний перелік вимог до бухгалтера-

викладача визначено Л. В. Чижевською, яка зазначає, що сучасна система 

освіти висуває наступні вимоги до бухгалтера-викладача:  

1) володіння спеціальними знаннями та навиками;  

2) знання методики викладання;  

3) володіння сучасними інформаційними технологіями;  

4) самоосвіта та самовиховання;  

5) загальна комунікативна компетентність, у тому числі у галузі іноземних 

мов;  

6) вміння підтримувати педагогічний імідж;  

7) педагогічна вимогливість [5, с. 351-356]. 

Таким чином, у той час, як здатність до самоосвіти та самовиховання, 

знання чинного законодавства залишаються незмінними обов’язковими 

вимогами до бухгалтера, інформатизація суспільства додає нового забарвлення 

таким вимогам як загальна комунікативна компетентність та вміння 

підтримувати професіональний імідж. Водночас, вміння володіти сучасними 

інформаційними технологіями стає невід’ємною частиною кожної людини, в 

тому числі, бухгалтера. Крім того, незалежно від того, у якій сфері працює 

бухгалтер, ніколи не втратять своєї актуальності такі моральні якості як 

порядність, відповідальність, доброзичливість та бажання приносити користь 

іншим. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ 

ОБ’ЄДНАННІ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД  

 

Організація документообігу полягає у розробленні найбільш раціональних 

шляхів руху документів від їх складання до передачі в архів із зазначенням 

інстанцій, через які має проходити документ, мети і конкретного часу 

надходження та вибуття документів на кожній інстанції, а також назви посади 

виконавця, що складає, перевіряє й опрацьовує документ у формі таблиці. Як 

свідчать проведені дослідження, формування інформації за виділеними рівнями 

у корпоративному об’єднанні (сферами діяльності тощо) потребує закріплення 

обов’язків формування документів обліку за конкретними особами. Крім того, 

необхідно чітко визначити термін їх отримання центральною бухгалтерією. 

Адже часто в корпоративних об’єднаннях спостерігається незлагодженість у 

часі, протермінуванні подання внутрішньої документації. Виходячи з 

викладеного вище, постає завдання організації у часі та за виконавцями 

документообігу корпоративних об’єднань.  

Складна організаційна структура корпоративного об’єднання потребує 

організації облікових робіт децентралізовано, на рівні окремих структурних 

підрозділів. Вважаємо, що функції обліку необхідно перемістити на підрозділи, у 

яких безпосередньо виникають та здійснюються господарські процеси (операції), а 

відповідальність покласти на безпосередніх осіб, котрі є виконавцями робіт або 

керують групою таких виконавців (рівень дільниць, цехів тощо). У такому разі ці 

відповідальні особи самі зможуть слідкувати за витрачанням ресурсів, що є 

своєрідним методом аналізу та контролю. Запровадження звітності окремих 

підрозділів за витрачання ресурсів закріплює відповідальність за їх розмір за 

відповідальною особою. А це значно підвищує раціональність витрачання ресурсів 

(робочого часу, матеріалів тощо), оскільки відповідальною особою постійно буде 

здійснюватися нагляд. 

Розподілення облікових робіт із запропонованою деталізацією сприяє 

підвищенню професійної спеціалізації. Відповідальний за формування за окремим 

функціональним підрозділом працівник повинен спеціалізуватися на конкретній 

вузькій ділянці, що підвищить якість виконання складних облікових та аналітичних 

розрахунків. А вище керівництво корпоративного об’єднання, директор 

підприємства будуть отримувати уже згруповану інформацію, яка необхідна їм для 

цілей управління відповідного рівня.  

Вцілому формування документообороту можна подати поетапно: 1) 

спостереження об’єктів обліку та реєстрація інформації; 2) узагальнення 

інформації; 3) обробка інформації; 4) подання даних. 

На першому етапі визначаються основні підрозділи, безпосередні 

виконавці, які працюють з певним документом. Для цього варто визначити 

підпорядкованість підрозділів чи виконавців та розмежувати їх функції за 
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видами робіт, що необхідно здійснити щодо цього документу, на цій підставі 

формується модель документообігу корпоративного об’єднання. На основі 

організаційної структури корпоративного об’єднання доцільно скласти схему 

взаємодії усіх виробничих та управлінських підрозділів з бухгалтерською 

службою (центральною та її відділами). Потім здійснюється впорядкування та 

послідовне відображення господарських операцій та інших економічно 

значимих подій в первинних документах та облікових регістрах. 

На другому етапі доцільно проаналізувати структуру документообігу 

корпоративного об’єднання. Шляхом групування документів необхідно 

визначити обсяг (кількість) документів за період, кількість вхідних, 

групувальних, узагальнюючих, результативних, зведених, звітних і визначити 

які з підрозділів: обробляють найбільшу кількість документів, створюють 

найбільшу кількість документів, потребують найбільше часу на обробку тощо. 

Зібрані дані підлягають систематизації та групуванню, в процесі чого 

формуються переліки носів інформації, визначається коло користувачів, 

взаємозв’язок різних показників діяльності підприємства. 

Третій етап – обробка інформації – в кожній підсистемі здійснюється 

відповідно до конкретної цілі та закінчується складанням звітності. 

Четвертий етап – подання даних. Подання даних здійснюється у вигляді 

звітності. 

Виходячи з проведених досліджень, критеріями, яким повинен відповідати 

оптимальний документообіг корпоративного об’єднання є [1, 2, 3, 4]: 

- мінімальний термін перебування документів у кожному з підрозділів; 

- мінімальна кількість повернень документів на попередні етапи; 

- документи передаються вище тим працівникам, котрі повинні обробляти 

цей документ, щоб уникнути затрат часу, дублювання робіт та їх подвоєння; 

- оптимальна кількість виконавців та підрозділів, які є користувачами 

інформації документа та опрацьовують його; 

- документообіг повинен спрощувати облікову роботу корпоративного 

об’єднання; 

- обробка документу по можливості повинна здійснюватися паралельно, 

щоб скоротити час його перебування у етапі опрацювання. 

Від того наскільки дієвий інтегрований документооборот, наскільки 

ефективно побудований інформаційний обмін, залежить успішність 

функціонування корпоративного об’єднання вцілому. При формуванні 

інтегрованого документообороту, насамперед, слід керуватися принципом 

раціональності, відповідно до якого витрати на його побудову повинні 

виправдати себе ефектом від використання інформації в різних цільових 

аспектах. При цьому необхідно розуміти, що строк окупності витрат на її 

впровадження може бути довготривалим.  

У процесі організації документообороту корпоративного об’єднання 

визначаються споживачі підсумкової інформації. Для цього спочатку складають 

перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. 

Оскільки звітність поділяється на зовнішню і внутрішню, то й табель-календар 
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звітності має дві форми (табель зовнішньої звітності сприяє своєчасності 

подання звітних даних корпоративного об’єднання до відповідних органів, а 

табель внутрішньої звітності – до внутрішніх користувачів інформації 

(підрозділів). Це, у свою чергу, впливає на організацію робіт підсумкового 

етапу облікового процесу, оскільки спонукає до визначення: переліку робіт до 

виконання при заповненні окремих форм звітності; взаємозв’язок окремих 

форм; склад осіб, які відповідають за підготовку даних для заповнення окремих 

форм звітності; термін підготовки звітів; спосіб передачі; технічне забезпечення 

тощо. 

Заключним етапом у русі документів на підприємстві є зберігання 

документів. Первинні документи та облікові регістри, фінансова звітність та 

управлінські звіти, складені на підставі використаних документів, до передачі 

їх до архіву мають зберігатися чітко встановлений термін в бухгалтерії. 

Відповідальність за стан зберігання та цілісність документації несуть особи, 

уповноважені головним бухгалтером чи керівництвом корпорації 

(підприємства), які відповідають за ведення обліку.    

Отже, раціональний документооборот корпоративного об’єднання 

сприятиме підвищення своєчасності підготовки і надання повної та необхідної 

інформації, забезпечення потрібного рівня аналітичності для оперативного 

прийняття рішень управлінським персоналом. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки важливою складовою загального 

механізму управління господарською діяльністю підприємства є уміло 

сформована облікова політика. Від чіткого, обґрунтованого та правильного 

формування облікової політики залежить подальша діяльність підприємства.  

У зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку, метою якого є 

приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність  до 
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потреб ринкової економіки та МСФЗ, підприємствам надається більше 

самостійності в організації бухгалтерського обліку та розробці форм 

управлінської звітності. Таким чином, в сучасних умовах господарювання 

зростає значення облікової політики в господарській діяльності підприємств, а 

саме доцільність самостійного складання облікової політики, виходячи з сфери 

діяльності конкретного підприємства. 

Питанням формування та реалізації облікової політики підприємств 

присвячено багато праць українських учених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Л. 

М. Кіндрацької, П. О. Куцика, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. 

Лінника, В. В. Сопка, В. Г. Швеця, О. М. Чабанюк та інших. Віддаючи належне 

науковим напрацюванням вітчизняних учених у дослідженні означеної 

проблематики та високо оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на 

сьогодні питання формування облікової політики на підприємстві не знайшли 

свого повного вирішення та залишаються дискусійними. 

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні” облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [1]. Облікова політика визначає також способи організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його 

діяльності. 

Основною метою облікової політики є забезпечення створення 

інформаційної системи підприємства з урахуванням вимог законодавчих актів і 

нормативних документів про фінансово-майновий стан та результати його 

діяльності, які необхідні як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам для 

прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень. 

Головними причинами, що зумовлюють формування облікової політики 

підприємства в нашій країні, є: 

1. Загальні правила бухгалтерського обліку, що встановлюються на 

міжнародних та державних рівнях, які повинні оптимально поєднувати 

державну регламентацію із засадами ринкової економіки. 

2. Альтернативні варіанти організації обліку з різних напрямів господарської 

діяльності. 

3. Необхідність зіставності та інтерпретації фінансових звітів зовнішніми 

користувачами та аудиторами. 

4. Знання потреб ринку і стану зовнішнього середовища, в якому діє 

підприємство. 

5. Сприяння розвитку ринкових відносин збільшенню кількості користувачів 

фінансової інформації [2]. 

Формування облікової політики – це складний та багатогранний процес, 

який вимагає від керівництва підприємства професійних знань, здатності 

ефективно планувати, прогнозувати діяльність і своєчасно приймати 

управлінські рішення. Уміло сформована облікова політика сприяє 

ефективності управління господарською діяльністю підприємства, його 
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перспективному розвитку, зручності і прозорості ведення бухгалтерського 

обліку. 

Створення облікової політики на підприємстві дуже трудомісткий і 

відповідальний процес, адже підприємству не один рік доведеться працювати і 

враховувати свої активи і зобов’язання згідно з розробленою ним обліковою 

політикою. Це вимагає від підприємства більш зваженого підходу до розробки 

облікової політики, яка відповідає специфіці його роботи [3].  

Однак, на сьогодні дедалі частіше спостерігається формальний підхід до 

розробки облікової політики, який зводиться до складання фінансової звітності 

відповідно до загальних вимог П(С)БО та зовнішніх користувачів. На таку 

ситуацію впливають низький практичний досвід працівників у ринкових 

умовах та недостатнє законодавче врегулювання порядку складання Наказу про 

облікову політику. Фахівці, які формують облікову політку недостатньо уваги 

приділяють сфері діяльності конкретного підприємства, не враховують 

особливостей взаємодії з іншими структурами, звертаючи увагу лише на теорію 

формування облікової політики, не до кінця розуміючи принципів побудови. 

У нормах чинного законодавства щодо формування облікової політики, 

зазначено, що повноваження власника (власників) підприємства встановлювати 

облікову політику реалізується через визначення в Наказі про облікову 

політику переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативні 

документи передбачають більше, ніж один їх варіант. Одноваріантні методи  

оцінки, обліку і процедур як імперативні для застосування підприємством 

норми до такого розпорядчого документа включати недоцільно.  

В обліковій політиці підприємства, згідно з Податковим кодексом України, 

потрібно відображати: облік основних засобів; облік нематеріальних активів; 

облік зобов’язань, доходів і витрат; відстрочені податки; застосування 

міжнародних стандартів обліку [4]. 

Аналіз наукової літератури дає можливість стверджувати, що Наказ про 

облікову політику має визначати застосування методів оцінки вибуття запасів; 

періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; 

порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-

заготівельних витрат й субрахунок в обліку; методів амортизації необоротних 

активів і їх переоцінки; вартісних ознак предметів, що входять до складу 

малоцінних необоротних матеріальних активів; класу 8 та/або 9 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку; періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки 

необоротних активів до нерозподіленого прибутку; методу обчислення резерву 

сумнівних боргів; переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і 

платежів; порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; 

сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках; переліку і складу змінних та постійних 

загальновиробничих витрат, бази їх розподілу і складу статей калькулювання; 

дати визначення придбаних у результаті систематичних операцій фінансових 

активів; бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного 

капіталу; порога суттєвості щодо окремих об’єктів обліку; періодичності 
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відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 

зобов’язань; окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та 

іншими відокремленими підрозділами підприємства.  

На сьогодні вітчизняним підприємствам доцільно розробити облікову 

політику, орієнтовану на максимальне зближення з принциповими 

положеннями міжнародних стандартів та фінансової звітності. Для досягнення 

оптимальної та обґрунтованої облікової політики потрібно враховувати 

специфіку ведення господарської діяльності підприємства та застосовувати 

системний підхід. Необхідно, насамперед, провести велику роботу, що 

передбачає підготовку фахівців бухгалтерських та фінансових служб. Проте не 

варто завантажувати Наказ про облікову політику підприємства категоричними 

вказівками та правилами з національних стандартів.  

На основі зазначеного можна зробити висновок, що формування облікової 

політики є одним із найважливіших питань побудови системи бухгалтерського 

обліку на кожному підприємстві. Правильно і вміло сформована облікова 

політика не тільки забезпечить ефективне керування господарською діяльністю 

підприємства, а й визначить стратегію його розвитку на тривалу перспективу.  

На сьогоднішній день існують певні проблеми формування облікової політики, 

оскільки не існує єдиного нормативного документу, яким би було врегульовано 

зміст облікової політики, більшість працівників бухгалтерської служби та 

власники не приділяють значної уваги процесу формування облікової політики 

підприємства.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні умови діяльності підприємств характеризуються економічною 

невизначеністю, що зумовлює гостру необхідність в аналізі можливостей 

внутрішнього аудиту у зниженні усіх видів ризиків комерційної діяльності: 

операційних, фінансових, інформаційних, ризиків неправильних стратегій, не 

дотримання законодавства і інших. А це вимагає розробки детальніших і таких, 
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що відповідають ситуації (адаптивних), науково-методичних підходів до 

процесу внутрішнього аудиту. 

Нині відсутня єдина точка зору відносно суті внутрішнього аудиту і його 

місця в системі внутрішнього контролю організацій [1, с.3-5] . Якщо діяльність 

зовнішнього аудиту достатньо детально врегульована законодавчо і 

нормативно (використання МСА в якості національних стандартів), то 

регламентація внутрішнього аудиту ще не здійснена, відсутні загальнодержавні 

стандарти внутрішнього аудиту, загальні і детальні методики. Складність у 

реалізації внутрішніх аудиторських процедур представляє і організація системи 

обліково-аналітичної інформації, від надійності якої залежать результати 

контролю та прийняття вірних і своєчасних управлінських рішень [4,6]. Подібні 

проблеми породжують методологічні труднощі в організації і діяльності 

служби внутрішнього аудиту. Тому актуальним питанням є систематизація 

теоретико-методологічних основ внутрішнього аудиту. 

Інститутом внутрішніх аудиторів США розроблені і прийняті такі важливі 

документи як: "Кодекс етики", "Обов'язки внутрішніх аудиторів", а також 

"Професійні стандарти аудиту". Стандарти розраховані на усіх аудиторів в усіх 

сферах бізнесу, де діють внутрішні аудитори.  

Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів дає наступне визначення: 

внутрішній аудит - незалежна і об'єктивна діяльність за поданням гарантій та 

консультацій, направлена на досягнення конкретних результатів і поліпшення в 

роботі організацій; допомагає організації досягати поставлених цілей шляхом 

впровадження систематизованого, дисциплінованого підходу до оцінки і 

підвищення ефективності процесів керівництва, контролю і управління 

ризиками [7]. Таким чином, мета внутрішнього аудиту - удосконалення 

організації і управління, виявлення й мобілізація резервів  зростання та безпеки 

бізнесу. 

Аналіз понятійного апарату показує, що внутрішній аудит є однією з 

найбільш розвинених форм внутрішнього контролю організації, який полегшує 

контроль різних ланок управління з боку вищого керівництва. Саме тому, 

внутрішній аудит стає нині джерелом інформації, яке допомагає менеджерам і 

власникам об'єктивно оцінити реальний стан організації та прийняти 

управлінські рішення. 

Сучасні економічні дослідження все більшою мірою організовуються як 

складова частина загального процесу отримання інформації (знань) для 

вирішення конкретних управлінських завдань і аналізу можливих варіантів 

розвитку подій. У загальному розумінні, предметом управлінської діяльності є 

взаємозв'язки і взаємини матеріального, господарського та соціального 

характеру, які можна формально, кількісно і економічно описати. Саме тому в 

останні десятиліття в управлінні, як практичній діяльності, виділилися два 

підходи: функціонально - адміністративний і процесно - поопераційний.    

Функціонально - адміністративне управління - це напрям діяльності, який 

зорієнтований на досягнення певної мети. Функціонально-адміністративне 

управління реалізується на принципах зворотнього зв'язку. Для виконання 
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функцій адміністративного управління потрібне створення інформаційної 

системи і здійснення координації між різними рівнями управління. Проте 

функціонально-адміністративному управлінню властиві окремі недоліки: 

- реалізація практично усіх найважливіших функцій управління замкнута 

на керівника певного рівня, що визначає украй високу міру інформаційного 

навантаження, і викликає зниженням керованості; 

- переважаючою формою доведення інформації про результати діяльності 

підрозділів до першого керівника є щотижневі звіти керівників підрозділів (як 

правило, в усній і, у меншій мірі, - письмовій формі). При відсутності 

спадкоємності і взаємозамінюваності співробітників (за невеликим винятком), 

що має місце, вищий менеджмент може стати заручником недобросовісного 

персоналу; 

- недостатнє використання сучасних інформаційних технологій та 

інформаційне обслуговування вищого і середнього менеджменту. Керівники 

вимушені самостійно добувати потрібну інформацію і для цього завантажувати 

підлеглих "імпульсивною" роботою; 

- інформаційна база, що формується на основі бухгалтерського обліку, в 

основному відтворює фінансові показники, чого явно недостатньо, не 

задовольняє також і періодичність надання звітів. 

Розглянуті недоліки в технології функціонально - адміністративного 

управління нівелюються при поєднанні функціонально-адміністративного і 

процесного підходу в реалізації управлінської діяльності. Змістовного сенсу 

загальні функції управління набувають тільки стосовно об'єкту і предмета 

управлінської діяльності. З цієї точки зору, предметом є процеси виробничо-

господарської діяльності, а об'єктами виступають елементи цієї діяльності. У 

зв'язку з чим, в технології управління необхідно розставити наступні акценти: 

- позиція, з якою приймаються основні рішення у сфері управління, 

повинна діяти для досягнення економічного успіху організації в цілому, її 

підрозділів і виділених основних бізнес- процесів; 

- оптимізація повинна пронизувати усю систему управління, для цього 

потрібне створення інформаційної бази, обговорення результатів і оцінка 

діяльності (контрольно-аналітичне забезпечення); 

- практика управління повинна мати  чітко визначену  кількісну і якісну 

мету (фінансові і нефінансові показники); 

- нова культура, яка підтримувала б глибокі перетворення (мотивація, 

етика і інші аспекти організаційної культури); 

- наявність достатньої, об'єктивної і оперативної інформації про внутрішні 

бізнес-процеси та зовнішнє середовище (обліково-аналітичне забезпечення). 

Таким чином, для підвищення ефективності управління, в сучасних 

умовах, актуальним стає грамотне виконання процесів, від яких залежить 

ефективність функціонування організації. Процесний підхід припускає: 

зміщення акцентів від управління окремими структурними елементами на 

управління наскрізними бізнес-процесами, що зв'язують діяльність усіх 

структурних елементів організації; широке делегування повноважень і 
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відповідальності виконавцям, скорочення рівнів ухвалення рішень; поєднання 

принципу цільового управління з груповою організацією праці; підвищену 

увагу до питань забезпечення якості; комп'ютеризацію технологій виконання 

бізнес-процесів. Сучасні технології управління в обов'язковому порядку 

враховують зовнішні і внутрішні умови та постійно орієнтуються на цілі 

розвитку організацій в стратегічному і тактичному їх розумінні. 

З урахуванням вищесказаного, внутрішній аудит є формою незалежного 

фінансово-господарського контролю, яка забезпечує комплексну оцінку 

результатів діяльності економічного суб'єкта і припускає формування думки 

відносно результатів діяльності як в цілому по організації, так за структурними 

підрозділами, центрами відповідальності, видами діяльності і бізнес-процесами. 

Отже, мета внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні необхідною 

інформацією менеджменту організації. Внутрішній аудитор повинен мати 

інформацію за всіма аспектами діяльності організації і інструментарій для 

узагальнення та аналізу даних. У контексті взаємодії внутрішнього аудиту з 

системою управління можна виділити як мінімум наступні зв'язки: зворотний 

зв'язок між співробітниками по виконанню своєї діяльності; оцінка діяльності 

менеджерів, операційних підрозділів, центрів відповідальності; зворотний 

зв'язок між діяльністю операційних підрозділів, цінних видів діяльності і їх 

результатів; зворотний зв'язок між оцінкою стратегічного розвитку організації і 

розвитком бізнес-процесів. 

Відповідно до розглянутого підходу, внутрішній аудит характеризується 

наявністю двох взаємозв'язаних компонентів: 

- суб'єкт внутрішнього аудиту - джерело персоніфікованої дії на систему 

управлінських завдань (процеси, функції) в цілому; управлінський апарат, що 

здійснює формування цілей і ухвалення рішень, контроль за їх виконанням; 

- об'єкт внутрішнього аудиту - система управлінських завдань, що 

сприймає дію її суб'єкта з метою існування, функціонування і розвитку; 

працівники організації, що здійснюють виконання поставлених цілей і завдань. 

Суть внутрішнього аудиту якнайповніше розкривають завдання, які стоять 

перед ним. Найважливішими з них є : 

- оцінка поточної стратегії організації, цілісність, системність поставлених 

цілей, розуміння їх керівництвом і співробітниками, реалізація стратегічних 

цілей; 

- оцінка впливу об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх та зовнішніх 

чинників на результати господарської діяльності організації; 

- економічне обгрунтування поточних управлінських рішень, бізнес-

планів і проектів, бюджетів, нормативів, витрачання ресурсів; 

- оцінка економічної ефективності використання ресурсів, пошук 

резервів підвищення ефективності і їх використання; 

- економічне обгрунтування бізнес-політики, що забезпечує досягнення 

вартісних цілей і рішення вартісних завдань організації; 

- оцінка економічної ефективності бізнес-процесів; 
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- складання рекомендацій по змінах у процедурах і структурах для 

підвищення ефективності управління. 

Таким чином, внутрішній аудит є системотворною ланкою організації у 

формуванні управлінської інформаційної системи. Внутрішні аудитори 

допомагають ідентифікувати і усувати слабкі місця в системі та порушених 

принципах управління. Усі ці дії доповнюються обговореннями з найвищими 

органами управління, з тим, щоб визначити управлінські і контрольні 

процедури. Відповідно, менеджери користуються послугами внутрішніх 

аудиторів як додатковими інформаційними ресурсами, що допомагають їм 

здійснювати свої функції.  
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ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ОБІГУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Успішна діяльність підприємств сфери обігу залежить, насамперед, від 

якості інформації, яка відображає економічну суть господарських операцій, що 

відбуваються в процесі їх функціонування. Розвиток трансформаційних 

процесів зумовлює доцільність перегляду підходів до обліково-контрольного 

забезпечення системи управління, про що й наголошують вітчизняні вчені [1, 2, 

3, 4].  

Один із методів розв’язання зазначених проблем – перехід до 

децентралізованої системи управління, що дасть змогу керівникам різних рівнів 

приймати рішення, а також розподілити їх відповідальність у процесі 
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планування та контролю за доходами й витратами підприємства. 

Децентралізація управління вимагає формалізованого підходу до організаційної 

структури суб’єкта підприємництва, що охоплює всі структурні одиниці та 

визначає місце кожної структурної одиниці з точки зору делегування їй 

повноважень та відповідальності. Для цього в економічній літературі 

використовують термін “центр відповідальності”.  

Організовуючи облік за центрами відповідальності, потрібно враховувати 

організаційну структуру підприємств, а також види й обсяги діяльності центру. 

При цьому особливу увагу варто приділити статтям витрат, які частково 

контролюватимуться на цьому рівні управління й обрати базу для їх поділу. З 

метою оперативного формування внутрішньої звітності необхідно оптимізувати 

схему документообігу. Форми внутрішньої звітності необхідно розробляти з 

урахуванням організаційних (або організаційно-технологічних) особливостей 

діяльності, визначивши терміни їх подання. Їх перелік не має бути значним, 

ступінь деталізації об’єктів обліку – достатнім, щоб повністю забезпечувати 

проведення ефективного контролю, але при цьому не надмірним, щоб ведення 

обліку не було трудомістким для відповідальних осіб. 

На даному етапі питання облікової політики на підприємствах сфери обігу 

розглядається на недостатньому рівні. Як наслідок, практичні проблеми щодо її 

організації в економічних джерелах висвітлені не в повному обсязі. Результати 

дослідження свідчать, що на досліджуваних підприємствах спостерігається 

формальний підхід до формування облікової політики, що зводиться лише до 

загальних вимог із складання фінансової та податкової звітності. До недоліків 

облікової політики можна віднести: відсутність методики та плану рахунків 

управлінського обліку, графіка документообігу. Окрім цього, організація обліку 

за окремими об’єктами наведена фрагментарно або взагалі не висвітлена. 

Щодо побудови управлінського обліку на підприємствах сфери обігу, то 

вона має бути спрямована, передусім, на потреби управління в інформації й 

забезпечувати облік і контроль витрат за процесами та об’єктами обліку. 

Ефективність системи управління підприємством залежить від  відповідного 

інформаційного забезпечення, чітко визначених завдань, побудови системи 

управлінської звітності. Інформація управлінського обліку на досліджуваних 

підприємствах не повинна бути лише продуктом системи фінансової звітності, 

але й не повинна зводитися лише до управління витратами та собівартістю 

реалізації. Ефективно організована система управлінського обліку на 

підприємстві відображає та накопичує специфічні показники, що 

характеризують особливість їх діяльності.   

 На нашу думку, основними завдання системи управлінського обліку є: 

запровадження системи основних і допоміжних показників для оцінки 

ефективності діяльності; розробка системи первинної документації для 

накопичення інформації для потреб управління; виявлення центрів доходів і 

витрат й організація системи обліку за ними; складання планів й бюджетів за 

зазначеними центрами відповідальності; розробка системи ефективної 

внутрішньої звітності; організація політики ціноутворення відповідно до 
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врахування вимог ринкового середовища; облік і контроль витрат за їх 

елементами, за видами товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг; 

дослідження зовнішнього ринкового середовища (купівельна спроможність 

населення, структура доходів і витрат, інформація про конкурентів тощо); 

визначення ефективності діяльності загалом, за структурними підрозділами, 

центрами відповідальності. 

Одна з основних проблем обліку доходів на підприємствах сфери обігу – 

повнота і своєчасність їх відображення в бухгалтерському обліку. Вітчизняні 

підприємства відображають витрати більш повно й об’єктивно, ніж доходи, що 

пов’язано з особливостями їх зовнішнього контролю. Сучасні умови висувають 

нові вимоги до розв’язання проблемних питань щодо обліку операцій зі збуту, 

оскільки, існуючі дослідження здійснюються з урахуванням класичного 

підходу. Тому певні аспекти обліку цих операцій у системі управління 

підприємств вимагають більш глибоких досліджень, що, насамперед, залежить 

від їх технологічно-організаційних особливостей.  

Таким чином, система обліку на підприємствах сфери обігу на даному 

етапі не враховує реалій економічних відносин. Доцільність наукових 

досліджень і розв’язання зазначених проблемних аспектів зумовлені 

необхідністю підвищення ефективності облікового забезпечення як складової 

системи управління. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ВАРТІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 

Одним із важливих завдань обліку в інвестиційних проектах є розподіл 

витрат, які мають непрямий характер по відношенню до інвестиційного 

проекту.  

Питанню розподілу непрямих витрат, на сьогоднішній день, приділено 

чимало уваги в наукових та методичних працях із бухгалтерського обліку. 
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Однак, що стосується питань методики розподілу витрат між проектами та між 

проектами і поточною діяльністю, то ці питання на достатньому рівні не 

висвітлені.    

У ході здійснення діяльності, пов’язаної із реалізацією інвестиційного 

проекту, на підприємствах можуть виникати витрати, які чітко ідентифіковані 

по відношенню до інвестиційного проекту, та витрати, які важко "прив’язати" 

до того чи іншого інвестиційного проекту. Наприклад, до чітко 

ідентифікованих витрат можна віднести витрати на заробітну плату персоналу 

підприємства, який задіяний, виключно, до роботи в команді проекту. Як 

приклад витрат, які чітко неможливо ідентифікувати до проекту, можна навести 

витрати, що пов’язані із отриманням зовнішніх юридичних послуг, у рамках 

яких підприємство отримує консультації, які стосуються як поточної, так  і 

проектної діяльності.  

Таким чином, ряд витрат, які виникають у зв’язку із реалізацією 

інвестиційного проекту, носять непрямий характер по відношенню до 

інвестиційного проекту. Внаслідок цього виникає потреба розподілу величини 

непрямих витрат між вартістю кількох інвестиційних проектів чи між вартістю 

проекту (проектів) та поточною діяльністю. Звісно, що такий розподіл немає 

жодного значення для визначення кінцевого результату від здійснення поточної 

діяльності, однак, з позиції оцінки вартості та результативності проекту він є 

важливим.  

З метою забезпечення об’єктивного розподілу витрат потрібно дати 

відповідь на три ключових запитання: 

1. Які витрати підлягають розподілу? 

2. Що використовувати в якості бази розподілу? 

3. Коли розподіляти?  

Розглянувши існуючі методики розподілу непрямих витрат, можна 

побачити, що розподілу на собівартість готової продукції підлягає певна 

сукупність непрямих витрат. Причому, такий розподіл проводиться після того, 

як зібрана уся необхідна підсумкова інформація про суму понесених за звітний 

період витрат, що підлягають розподілу.  

Однак, зважаючи на специфіку завдань, які ставляться перед системою 

управління проектом, підхід, який базується на розподілі загальної суми 

непрямих витрат, не забезпечує належного рівня деталізації інформації про 

розподілені витрати. Це, особливо, є актуальним у випадках, коли 

застосовуються сучасні технології управління, які передбачають використання 

системи бюджетного планування та контролю на базі автоматизованих 

інформаційних систем, які, в свою чергу, вимагають поглибленої деталізації 

кожної господарської операції, в момент її проведення, до рівня центра 

фінансової відповідальності та проекту. Зокрема, це, насамперед, стосується 

господарських операцій із отримання послуг чи робіт за проектом від зовнішніх 

постачальників, коли виникає потреба в прив’язці господарської операції в 

момент здійснення грошових розрахунків та ідентифікації, в подальшому,  

заборгованості за проектом.  
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Окрім цього, варто зауважити, що для окремих статей витрат та окремих 

центрів фінансової відповідальності, можуть використовуватися різні схеми 

розподілу витрат. Наприклад, розподіл між усіма існуючими проектами, між 

усіма проектами та поточною діяльністю, тощо.    

У зв’язку із цим, нами пропонується розподіляти величину витрат, які 

понесені окремим центром фінансової відповідальності за окремою статтею в 

момент здійснення господарської операції. 

Що стосується бази розподілу, то, виходячи із існуючих методик розподілу 

непрямих витрат на собівартість готової продукції, вважаємо за доцільне, по 

аналогії до методу розподілу пропорційно прямим матеріальним витратам чи 

прямим витратам на заробітну плату, розподіл непрямих витрат між проектами 

проводити виходячи із питомої ваги, яку займають прямі витрати проекту в 

загальному обсязі прямих витрат портфеля проектів. При цьому, сам коефіцієнт 

розподілу, необхідно визначати, виходячи не з фактично понесених прямих 

витрат за звітний період, а виходячи із величини прямих витрат проекту, яка 

передбачена в бюджеті на поточний період, оскільки на момент здійснення 

господарської операції, відсутня інформація для розрахунку даного коефіцієнта 

за фактичними витратами.  Сам же розрахунок коефіцієнта розподілу варто 

проводити за наступною формулою:  

jTDC

ijDC
K ij  ,                                                          (1) 

де ijK – коефіцієнт для розподілу непрямих витрат на і-тий проект в j-тому 

періоді часу; 

ijDC – сума прямих витрат за і-тим проектом, що передбачена в бюджеті j-

того періоду часу; 

jTDC  – загальна сума прямих витрат за портфелем проектів передбачена 

бюджетом для j-того періоду часу. 

Як, вже згадувалось нами раніше, можуть виникати ситуації, коли 

необхідно розподілити непрямі витрати між проектом та поточною діяльністю. 

У даному випадку, коефіцієнт для розподілу необхідно визначати за наступною 

формулою: 

 j

ij

ij
TC

C
K  ,                                     (2) 

де ijC  – загальна сума витрат за і-тим проектом, що передбачена в бюджеті 

j-того періоду часу; 

jTC – загальна сума витрат звичайної діяльності підприємства передбачена 

бюджетом для j-того періоду часу. 

Наступним важливим моментом, який стосується питання розподілу, є 

глибина розподілу непрямих витрат на проект.  У даному випадку  мова йде про 

розподіл непрямих витрат  на окремі пакети робіт в проекті. Перш, ніж перейти 

до розгляду даного питання, звернемось до наукової роботи німецького вченого 

в галузі управління проектами Герда Дітхелма. Описуючи методику 
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планування витрат в проекті, Герд Дітхелм розглядає проект як об’єкт 

калькулювання, при чому в якості об’єкта калькулювання розглядається не 

тільки сам проект, але й його структурні елементи  [2, c.307].  Що стосується 

самого розподілу витрат, то даний науковець, розглядає два підходи – 

калькулювання вартості проекту за повними витратами, за якого часткові 

накладні витрати підприємства приєднуються до вартості проекту,  та розподіл 

витрат по частинах,  при якому накладні витрати розподіляють на окремі 

роботи та пакети робіт в проекті [2, c.314]. 

На нашу думку, підхід, який базується на розподілі витрат по частинах, 

потребуватиме значного обсягу розрахунків, як на етапі планування, так і на 

етапі документування та фактичного розподілу витрат на проект. Окрім цього, 

викликає питання доцільності такого детального розподілу. Тому, вважаємо 

більш логічним, використовувати перший  підхід для розподілу непрямих 

витрат.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Складність контролю, як явища господарської діяльності, зумовлює 

посилену увагу до його класифікації, як способу систематизації та наукового 

дослідження. Упродовж багаторічного розвитку науки у літературі 

сформувалася велика кількість класифікацій контролю, яка здійснювалась за 

різними ознаками. З метою побудови обґрунтованої сучасної класифікації 

контролю необхідно проаналізувати існуючі раніше класифікації.  

Під класифікацією в науці розуміють уявний розподіл предметів на класи 

відповідно до найбільш суттєвих ознак. Науково обґрунтована класифікація 

внутрішньогосподарського контролю дозволить глибше зрозуміти сутність 

такого важливого елементу управління підприємством, розкрити механізм 

функціонування відносин, які він виражає, виявити специфічні особливості 

різних його складових.  

Результати наукових досліджень провідних вітчизняних науковців: Білухи 

М. Т., Бутинця Ф. Ф., Виговської Н. Г, Воронка Р. М., Кужельного М. В., 

Нападовської Л.В., Пантелєєва В. П., Рудницького В. С., Усача Б.Ф., Шевчука 

В. О. та інших, мають істотне значення в аспекті теоретичних і методичних 
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положень. Проте, віддаючи належне науковим розробкам, варто відзначити, що 

низка проблемних питань залишаються не вирішеними та свідчать про 

актуальність дослідження. 

Аналіз класифікацій економічного контролю, які є в економічній 

літературі, свідчить про те, що немає системного підходу до контролю як до 

економічної категорії. Зокрема, класифікація контролю є однією з спірних 

сторін його теорії. Класифікація контролю має практичне значення лише в тому 

випадку, коли вона відповідає суттєвим ознакам. Розробка такої класифікації є 

перспективним напрямом розвитку теорії контролю. 

Як показують дослідження, вітчизняні та зарубіжні вчені в своїх працях із 

різних позицій підходять до питання класифікації контролю, але до основних 

ознак, які були покладені ними в основу класифікацій можна віднести наступні: 

- за об’єктом контролю; 

- за характером зв’язку контрольного та підконтрольного суб’єкта; 

- за часом  здійснення; 

- за формою власності; 

- за обов’язковістю здійснення; 

- за періодичністю здійснення; 

- за ступенем охоплення об’єкту; 

- за методичними прийомами проведення; 

- за  способом обробки інформації; 

- за характеристикою перевірки; 

- за періодом охоплення; 

- залежно від способу виконання; 

- за стадіями проведення. 

- та інші. 

Проаналізувавши наведені класифікаційні ознаки, можемо зробити 

наступні висновки.  

По-перше, у більшості дослідників склалась одностайна думка щодо 

класифікації контролю за періодичністю здійснення - попередній, поточний та 

наступний. Окрім цього, ряд науковців, зокрема, Воронко Р. М., Крохта Р. В. 

виділяють прогнозний (стратегічний). З даною думкою ми цілком 

погоджуємось [2, с.15]. 

По-друге, ми цілком погоджуємося з думками  авторів щодо класифікації 

контролю за джерелами інформації на документальний та фактичний. Хоча з 

цього приводу Л. В. Нападовська вважає, що класифікація контролю на 

документальний та фактичний є не зовсім обґрунтованою.  

За формою власності об’єктів контроль поділяють на незалежний, 

муніципальний та державний. Класифікація за таким критерієм суперечлива з 

тієї точки зору, що, наприклад, проведення на державному підприємстві 

перевірки приватною аудиторською фірмою не є ознакою здійснення 

державного контролю [1, с. 7]. 

Найбільше різняться погляди науковців щодо одного з найважливіших 

аспектів класифікації – формального. Дослідження довели, що в економічній 
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літературі не існує загальноприйнятого визначення поняття і загальновизнаних 

відокремлень форм контролю [3, с.84]. 

Незначна кількість авторів навіть у сучасних умовах господарювання, коли 

більшою мірою відбулася автоматизація господарських процесів, виділяє 

контроль по відношенню до рівня автоматизації, а саме: неавтоматизований 

(ручний, рутинний), не повністю автоматизований (механізований, ергатичний) 

та повністю автоматизований (комп’ютерний, робото-технічний).  

На окрему увагу заслуговує класифікація контролю в залежності від 

ступеню впливу на підконтрольний об’єкт – формальний та реальний. На нашу 

думку, дана ознака необхідна для більш повної класифікації 

внутрішньогосподарського контролю, тим більше, що проблема формального 

контролю існує досить давно, а на сучасному етапі відбулася суттєва 

трансформація даного поняття [4]. 

Варто зауважити, що економічний контроль є однією з найважливіших 

функцій системи управління підприємством, оскільки саме він допомагає 

управлінському персоналу ефективно виконувати свої функції. За допомогою 

системи внутрішньогосподарського контролю керівництво вирішує, що саме 

потрібно змінити в організації роботи підприємства та спрогнозувати його 

діяльність на перспективу. 
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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ 

 

Дилема інвестиційної привабливості України полягає в тому, що 

розглядаючи її можна одночасно говорити як про сприятливу її особливість, 

характеризуючи можливості розвитку економіки за наявності інвестицій, так і 

про несприятливу, розглядаючи інвестиційну діяльність як складову 
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економічної системи, в якій діють свої закони, що, на жаль, не в усьому і не 

завжди можуть задовольнити потреби інвесторів як власників коштів. 

Враховуючи особливості економічного середовища в нашій країні, 

інвестиційна діяльність може слугувати одним із найбільш ефективних 

інструментів налагодження економічних процесів у ній.  

Сучасний розвиток даного сектора ринку  в Україні знаходиться не в 

найкращому стані і на це існує низка причин: 

- несприятливий інвестиційний клімат; 

- недосконала законодавча база та її нестабільність; 

- обмеження в реалізації інвестиційних проектів ; 

- нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку. 

В нашій країні процес розміщення інвестицій відбувається за участі 

держави, існує інвестиційне законодавство, що представлене низкою законів, 

які адаптовані до норм ЄС, діють 50 міжнародних угод, предметом яких є 

захист та сприяння інвестиціям, та це все діє на теоретичному рівні. На 

практиці, реальну дію підтримки інвестиційних проектів з боку держави 

відчувають тільки керівники підприємств, яким дійсно відомо, чи створює 

влада належні умови для залучення інвестицій, чи ні?! 

З метою оцінки інвестиційного клімату в Україні Європейською Бізнес 

Асоціацією в грудні 2013 року було проведено 22-гу хвилю досліджень даного 

питання. Здійснено опитування 105 керівників компаній-членів Асоціації з 

метою визначення індексу інвестиційної привабливості. Узагальнені результати 

проведених робіт представлені у вигляді наступних графіків.  

На рис.1. відображено динаміку індексу інвестиційної привабливості 

України в розрізі 2009-2013 років [3]. 
 

 

Рис. 1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України за 2009-2013 

роки 

Як бачимо, впродовж 5-ти років  динаміка є хвилеподібною, що свідчить 

про нестабільність в економіці. Причиною росту індексу інвестиційної 

привабливості у 3-му кварталі 2013р. після майже дворічних стабільно низьких 

показників була підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС. 
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Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого падіння 

індексу у 4-му кварталі до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – 

до 1,81. Очікування на перший квартал 2014 року є також негативними. 

Експерти вважають, що інвестиційний клімат в Україні буде й далі 

погіршуватися. 

На рис.2 відображена структура процесів, що відбуваються в країні і 

впливають на її інвестиційну привабливість.  

Найважливіша негативна подія 4 кварталу 2013 року – відмова України від 

підписання Угоди про Асоціацію. Про це сказало 42% експертів, відмічаючи 

також негативні наслідки цього – політичну нестабільність, дефіцит бюджету, 

ризики падіння гривні. В оцінці ситуацій з розв’язанням проблем, які мають 

безпосереднє відношення до інвестування, сьогодні не відчутно зрушень у 

жодному з напрямів. Найгірша ситуація спостерігається в реформуванні 

судової системи та корупції.  

Звертаємо увагу, що існує багато перешкод до підвищення інвестиційної 

привабливості України і їх потрібно подолати. Саме на це спрямовані низка 

проектів уряду і один із останіх - це Проект Закону України "Про внесення змін 

до Митного кодексу України щодо створення та функціонування вільних 

митних зон промислового типу" від 28.01.2014. 

Давайте проаналізуємо, як введення його в дію вплине на стан 

інвестиційного клімату країни?! 

Згідно із законопроектом, вільні митні зони (ВМЗ) можуть існувати на 

будь-якій території, а не лише у ВЕЗ. Відкриття та експлуатація їх буде 

проводитися з урахуванням рішення місцевої влади впродовж 50 років. 

 

Рис. 2. Структура факторів впливу на інвестиційний клімат України  

 у 4 кварталі 2013 року  

 

Порівнявши це з чинним Митним кодексом, де зазначено, що ВМЗ можуть 

створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, ми можемо 

судити про збільшення митних свобод для підприємців. Створення зон, вільних 

від митних зборів, забезпечить  інвесторам більші можливості в побудові 

планів розвитку виробництва та оптимальний розподіл матеріальних, трудових 

і фінансових ресурсів. Такі нововведення сприятимуть підвищенню кількості 
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вільних митних зон промислового типу, а, отже, призведуть до активізації 

інвестиційної діяльності в Україні [1]. 

Це, звичайно, позитивний ефект від створення ВМЗ, який ми можемо 

отримати, але поряд із цим є і свої негативні сторони, а саме те, що ВМЗ 

можуть стати ще одним способом відмивання коштів через механізм отримання 

такими об`єктами пільг в оподаткуванні.  

Не зважаючи на ці очікування, а беручи до уваги тенденцію рівня 

інвестиційної привабливості держави, сам факт створення цього проекту є 

позитивним зрушенням, і ми впевнені що приверне увагу інвесторів. На 

підтримку цього судження хотілося б звернути увагу на остані зміни, які 

відбулися в даній галузі, а саме: взяття у 2013 році компанією Landkom 

International в оренду на 15 років 30 тис. га землі недалеко від Львова, яка 

колись була у розпорядженні колгоспів. На сьогодні земля є одним із елементів 

системи, яка може підняти економіку країни на належний рівень, а враховуючи, 

що цей ресурс в інших країнах вже є практично виснаженим, то саме земельні 

ресурси України є найбільш інвестиційно привабливими для них[2]. 

Парадокс інвестиційної системи в нашій країні полягає в тому, що вона 

освоює кошти, які отримує, а для того, щоб від цього був економічний ефект, 

який дозволить говорити про ефективність інвестицій, систему необхідно 

реформувати. Для покращення інвестиційного клімату України ми пропонуємо 

такий механізм її реформування: 

- створення чіткого правового поля інвестиційної діяльності; 

- подолаяння корупції; 

- макроекономічна та політична стабільність; 

- запровадження податкових та митних пільг; 

- налагодження на відповідному рівні системи контролю; 

- дотації, субсидії, бюджетні позики;  

- зосередження уваги на пріоритетних галузях економіки та тих, яких 

потребує світ, але з певних на те причин розвинути їх не може.  

Тобто треба відмовитись від використання старих прижитих технологій 

господарювання. 

Отже, підсумувавши вищенаведену інформацію, можемо зробити 

висновок, що Україна має великий потенціал для інвестування, їй всього лише 

потрібно створити умови,  які б привертали увагу інвестора і в той же час він 

міг бути певен, що йому буде вигідно вкласти кошти в цю галузь, знаючи що, в 

країні стабільна як економічна, так і політична ситуація, а  також створені всі 

умови для довготривалої та вигідної співпраці.  
 

Список використаної літератури: 

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495 : [Електронний ресурс]. Режим доступу 

- zakon.rada.gov.ua/go/4495-17  

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : [Електронний ресурс]. 

Режим доступу -  www.me.gov.ua  

3. Європейська Бізнес Асоціація : [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

www.eba.com.ua/uk  
 

http://www.me.gov.ua/


67 
 

Нікітіна Яніна Віталіївна, 

аспірантка, 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТУ Ф4-ФСС З ТВП 
 

Формування і подання звітності про розрахунки за соціальним 

страхуванням є важливим етапом взаємозв’язку між фірмами-

страхувальниками і Фондом соціального страхування щодо цільовості та 

правомірності використання замовленого матеріального забезпечення, що 

сприяє структуруванню інформації про отримання та використання допомог та 

перевірити достовірність відображення їх в бухгалтерському обліку. 

Особливості ведення обліку та подання звітності за розрахунками за 

соціальним страхуванням розкривали в своїх публікаціях Польовик Л., 

Прощина Т., Циганенко В., Васільєв Г., Нагорний В., Пантелійчук С. та ін. 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими похованням", страхувальник зобов'язаний вести 

облік коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і своєчасно подавати 

встановлену звітність щодо цих коштів (регулюється Порядком формування та 

подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового 

державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - Порядок) [1]. 

Звіти можуть бути подані в електронній формі, на паперових носіях або 

надіслані поштою. Звіти формуються у двох примірниках. Відповідальна особа 

органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття 

звіту та засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів. 

Звіти подають щоквартально, не пізніше 20 числа наступного за звітним 

періодом місяця. Однак, формування та подання звіту за формою Ф4-ФСС з 

ТВП не здійснюється, якщо у страхувальника відсутні зобов’язання перед 

Фондом за субрахунком 652 на початок кожного звітного кварталу та обороти 

за субрахунком у звітному кварталі. 

Звіт Ф4-ФСС з ТВП складається з головної частини і двох таблиць, 

формується наростаючим підсумком з початку року, а заповнюється у гривнях 

із копійками. Детальніше розглянемо окремі рядки звіту, які найчастіше 

підлягають заповненню.  

У рядку 4 відображають суми донарахованих страхових внесків за період 

діяльності страхувальника до 01.01.2011, пені та штрафів, нарахованих за 

результатами перевірки страхувальника, за винятком адміністративних 

стягнень, застосованих до страхувальника, а також суми неправомірно 

витрачених страхових коштів. У рядку 5 вказують суму, яка була отримана як 

часткова сплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу 

страхувальника [2]. Важливо зазначити, якщо сплата за путівку була здійснена 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-11/conv#n171
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працівником безпосередньо через банк, то цю суму в Ф4-ФСС з ТВП не 

відображають. У рядку 6 відображають загальну суму коштів, отриманих від 

Фонду з початку року. У рядку 10 наводять дані про загальну суму зобов’язань 

за страховими коштами, яка не перерахована Фондом на кінець звітного 

періоду [2]. 

У рядку 12 відображають суму зобов’язання Фонду перед 

страхувальником, яка відповідає сумі зобов’язання Фонду на кінець звітного 

періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Впродовж поточного року дані в 

рядку 12 залишаються без змін. У рядку 14 відображають загальну суму 

перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів із початку року з 

розшифровкою, наведеною у рядках 15-20 звіту. 

Сума даних рядків 15-20 може не відповідати загальній сумі 

перерахованих коштів (р. 14 таблиці I) на суму повернутих страхувальником 

невикористаних страхових коштів [2]. Однак, для більш детального 

відображення даних у звіті, варто ввести до форми додатковий рядок 

(наприклад, 15а) для відображення зайво замовлених сум. 

У рядку 17 "сума пені" відображають суми перерахованої пені, у рядку 18 

"сума штрафів" - суми перерахованих штрафів, а у рядку 19 "неправомірно 

витрачених коштів" - перераховану суму неправомірно витрачених 

страхувальником коштів, виявлених спеціалістами органу Фонду за 

результатами перевірки. Підсумок рядків 17, 18 та 19 відповідає сумі у 4 рядку 

[2]. У випадку своєвчасної проплати, сума в 20 рядку відповідає 5 рядку та 

відображає перераховану суму часткової сплати за путівки. У рядку 21 

відображають суму нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за 

рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування 

оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення. 

Розшифровка даних рядка 21 таблиці I за видами витрат подана у таблиці 

II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду", де наводиться 

інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне 

забезпечення за їх видами, а у колонках 5 та 6 таблиці "У тому числі пільги по 

допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказуються 

кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до 

чинного законодавства. 

Показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II 

звіту. У рядку 23 наводять дані про суму зобов’язань по страхових коштах на 

кінець звітного періоду. У випадку наявності таких зобов’язань до звіту Ф4-

ФСС з ТВП потрібно надати пояснення виникнення такої заборгованості. 

Таким чином, методика формування звіту Ф4-ФСС з ТВП, визначена 

Порядком, потребує удосконалення. Для більш детального відображення даних 

у звіті пропонується ввести до форми Ф4-ФСС з ТВП додатковий рядок 15а для 

відображення зайво замовлених сум. Важливим є також розширення 

можливостей щодо подання звіту в електронній формі. 
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РІЗНОВИДИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Сучасна політика держави в сфері фінансового контролю та аудиту має 

євроінтеграційну спрямованість. Це означає, що при побудові вітчизняної 

системи державного фінансового контролю та аудиту повинні дотримуватися 

європейські норми і стандарти. З цією метою активізувалася наукова робота 

теоретиків і практиків з вивчення позитивного зарубіжного досвіду, зокрема, в 

сфері здійснення різних видів державного аудиту. 

За спостереженнями дослідників світової практики державного 

фінансового контролю за виконанням програм, цей контроль може 

здійснюватися в двох видах – фінансового аудиту й аудиту адміністративної 

діяльності. Дані види контролю відрізняються тим, що підставою для 

здійснення фінансового аудиту є наявність неперевіреного в межах програми 

обсягу бюджетних коштів, а аудит адміністративної діяльності проводять у 

тому разі, коли є соціальна проблема, яка потребує вирішення [1, с. 82-83]. 

Іншою відмінністю фінансового аудиту й аудиту адміністративної 

діяльності є поставлені перед ними завдання. Так, при фінансовому аудиті 

потрібно встановити законність використання бюджетних коштів і 

достовірність звітних даних про виконання бюджетної програми, виявити 

винних у допущених порушеннях осіб та притягнути їх до відповідальності, а 

також розробити і реалізувати заходи щодо усунення порушень та 

попередження їх надалі. Натомість, у процесі аудиту адміністративної 

діяльності варто встановити причини наявності соціальних проблем, оцінити 

їхній вплив на стан досягнення цілей державної програми, розробити 

пропозиції щодо підвищення ефективності реалізації програми [1, с. 84]. 

У вітчизняну контрольну практику аудит адміністративної діяльності 

державних підприємств, установ і організацій (інші назви – операційний, 

управлінський аудит, аудит ефективності) ввійшов у результаті вивчення 

позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері. Поряд з цим, даний вид аудиту 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0392-11
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став корисним у застосуванні на вимогу часу, оскільки традиційні ревізії та 

перевірки поступово почали втрачати актуальність. Це пов’язано з тим, що за 

результатами ревізії або перевірки можна отримати підтвердження чи 

спростування законності проведених операцій, а також правильності і 

достовірності відображення їх у бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності. На відміну від ревізії чи перевірки, аудит адміністративної діяльності 

виконує інші завдання, тому має друге призначення. Такий висновок роблять 

Є. М. Романів та І. Р. Волянський, за словами яких "аудит – це невідворотна 

потреба, яка йде на зміну всім звичним ревізіям чи перевіркам" [2, с. 130]. 

Стосовно аудиту адміністративної діяльності, то його завдання полягає у 

визначенні рівня ефективності, економічності та результативності виконання 

державних програм, а також окупності великих обсягів бюджетних коштів, 

виділених на досягнення певних цілей. Доречно відзначити, що цей вид аудиту 

не має на меті виявлення фінансових порушень і притягнення винних осіб до 

відповідальності. Його мета зводиться до надання рекомендацій розпоряднику 

бюджетних коштів щодо усунення недосконалих методів, застосовуваних при 

реалізації державних програм, а також підвищення ефективності використання 

отриманих ресурсів [2, с. 129, 131]. 

У якості доповнення, зазначимо, що аудит адміністративної діяльності 

поряд із фінансовим аудитом (інша назва – аудит відповідності (правильності, 

законності)) є одним із видів державного аудиту. В основі визначення аудиту 

адміністративної діяльності знаходяться три критерії, за допомогою яких 

характеризують стан управління публічними ресурсами, а саме: економічність, 

ефективність і результативність. Назви цих критеріїв відповідають англійським 

"economy", "efficiency" і "effectiveness", тому кажуть, що даний вид державного 

аудиту базується на "трьох E" [3, с. 148]. 

Як і попередні науковці, А. В. Мамишев зазначає, що при проведенні 

аудиту адміністративної діяльності не ставиться мета виявити порушення 

законодавства, недотримання фінансово-господарської дисципліни, а також 

притягнути порушників до відповідальності. Головна мета цього виду 

державного аудиту полягає у встановленні сфер, адміністративна діяльність в 

яких є неекономною, неефективною або нерезультативною, здійсненні аналізу 

причин виникнення виявлених недоліків, а також розробленні пропозицій щодо 

вдосконалення управління в проблемній сфері [3, с. 148-149]. 

На думку І. Ю. Чумакової, аудит ефективності є "перспективним видом 

контролю як у сфері підприємництва, так й у системі державного фінансового 

контролю, тому що будь-який власник майна, чи то держава або приватний 

інвестор, має об’єктивну потребу в інформації щодо того, наскільки ефективно 

здійснюється управління його активами" [4, с. 137]. На основі цієї думки автор 

обґрунтовує значення аудиту ефективності в системі державного фінансового 

контролю, а також потребу в його здійсненні. Більше того, за результатами 

аналізу положень відповідних законодавчих актів, стандартів і правил 

проведення аудиту ефективності в деяких зарубіжних країнах І. Ю. Чумакова 

робить висновок щодо його сутності, яка полягає в "проведенні перевірок 
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діяльності державних організацій і установ із метою визначення економічності, 

результативності й продуктивності використання ними бюджетних коштів, 

отриманих для виконання ... державних функцій та соціально-економічних 

завдань" [4, с. 144]. 

До невживаних раніше у вітчизняній контрольній практиці понять 

відноситься поняття "бюджетний аудит". Вдала спроба розкрити його сутність 

була зроблена в колі науковців. Так, В. Г. Дем’янишин вважає бюджетний 

аудит формою бюджетного контролю, що забезпечує вивчення процедур 

прийняття і виконання управлінських рішень суб’єктами бюджетного процесу 

відповідно до поставлених завдань для досягнення певних цілей. Окрім цього, 

автор даної дефініції обґрунтовує необхідність бюджетного аудиту відсутністю 

інших видів і методів фінансового контролю, за допомогою яких можна було б 

у процесі контролю за законністю використання бюджетних коштів давати 

оцінку ефективності фінансової діяльності бюджетних установ і виконання 

державних програм [5, с. 371-372]. 

Таким чином, за результатами проведеного наукового дослідження 

можемо стверджувати, що зарубіжний досвід у сфері здійснення різновидів 

державного аудиту є корисним для вітчизняної практики. Це пояснюється тим, 

що проведення різних видів державного аудиту дає змогу не тільки виявити 

факти бюджетних правопорушень, встановити винних у їх виникненні осіб, а й 

оцінити стан управління бюджетними коштами за критеріями економічності, 

ефективності та результативності. Крім цього, застосування позитивного 

зарубіжного досвіду стосовно різновидів державного аудиту повинно 

наблизити вітчизняну практику до європейської, чим реалізувати 

євроінтеграційний напрям державної політики в сфері фінансового контролю та 

аудиту. 
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Функціонування будь-якого суб’єкта господарювання супроводжується 

сплатою податкових платежів, які мають обов’язковий характер, а, отже, одним 

із аспектів ефективного функціонування підприємства є правильність 

нарахування, сплати, відображення в обліку і в податковій звітності сум 

податків, зборів (обов'язкових платежів). Враховуючи, доволі жорстоку систему 

фінансових санкцій, що застосовуються до підприємств за умов виявлення 

помилок при здійснені нарахувань, сплати податків, зборів (обов'язкових) 

платежів та подання за ними податкової звітності, надважливим є належним 

чином організований облік розрахунків із бюджетом, який би, своєю чергою, 

забезпечив своєчасне та правдиве відображення господарських операцій 

підприємства у податковій звітності. 

Враховуючи важливість даного питання, облік розрахунків із бюджетом 

розглядався в працях провідних науковців і вчених, зокрема, О. В. Адамик, В. І. 

Бачинського, І. А. Белоусової, С. Ф. Голова, П. О. Куцика, М. С. Пушкаря, В. В. 

Сопка та інших. 

Разом з тим проблемним залишається питання можливості існування в 

практичній діяльності вітчизняних підприємств податкового обліку та 

доцільності виокремлення його як окремої наукової категорії.  

Варто зазначити, що серед тих учених, котрі вважають за необхідне 

ведення податкового обліку до теперішнього часу відсутня єдина точка зору 

щодо  його суті. Зокрема, його розглядають через призму аналізу компетенції 

державних органів, а також як: а) складову податкового обов'язку; б) прояв 

податкової облікової політики (облікової політики для цілей оподаткування); в) 

елемент податкової діяльності; г) окрему облікову дисципліну; д) 

інформаційно-облікову систему; е) категорію, що примикає до правового 

механізму податку (до основних і додаткових елементів) [1].  

Так, відсутня єдність поглядів щодо автономності податкового обліку. 

Одні вчені розглядають податковий облік, як підсистему бухгалтерського 

обліку, що на наш погляд, є обґрунтованою позицією [2-5]. Зокрема, В. 

Панасюк, Є. Ковальчук, С. Бобрівець під податковим обліком розуміють 

підсистему бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими 

державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним 

державним органам [6]. 

Інша група вчених  вважає, що податковий облік - це система групування 

інформації для визначення податкової бази за податками на підставі первинних 

документів, згрупованих у відповідності з порядком, передбаченим діючим 

податковим законодавством [7]. 
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Також існує думка, що податковий облік ведуть з метою формування 

повної та достовірної інформації про господарські операції, що були проведені 

платником впродовж звітного періоду з метою оподаткування, а також 

забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю 

за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування 

податків до відповідних бюджетів [8]. 

Більшість авторів роблять спроби наблизити ці два види обліку. Зокрема, 

Л. Ловінська пропонує таке наближення провести регулюванням податкових 

різниць, З. Задорожний вбачає вихід у виділенні окремих субрахунків чи 

аналітичних рахунків, на яких обліковувалися б, відповідно, витрати та доходи, 

виходячи з оцінки податкового законодавства. Л. Здиханська та Т. Дуба 

пропонують максимально використовувати дані бухгалтерського обліку для 

визначення податкових зобов`язань, а також розробити методику 

взаємоузгодження бухгалтерського і податкового обліку [5]. Однак, про 

створення інформації для двох видів звітності у системі одного, 

бухгалтерського, обліку майже не йдеться.  

Ми погоджуємося з думкою В. Д. Кашуби, що податковий облік являється 

підсистемою бухгалтерського обліку, який, в свою чергу, являє собою систему 

збору, фіксації та узагальнення інформації, необхідної для формування бази 

нарахування податків і податкових платежів відповідно до норм податкового 

законодавства, складання податкової звітності та здійснення заходів із 

податкового планування [5]. Адже, проведені дослідження практичної 

діяльності вітчизняних підприємств показали, що у чистому вигляді податковий 

облік застосовується досить рідко, в той же час як методологія податкового 

обліку практично завжди ґрунтується на бухгалтерському обліку.  

Крім того, варто зазначити, що чинними нормативно-правовими актами не 

визначене та не встановлене поняття "податковий облік", загальні принципи та 

порядок ведення податкового обліку, порядок документального забезпечення 

записів у податковому обліку, як це законодавчо встановлено для 

бухгалтерського обліку. Відносини, що виникають у сфері справляння податків 

і зборів, на сьогодні регулює Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№2755-VI, який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що 

справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і 

зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 

повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 

контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

У Податковому кодексі не наведене, серед інших, визначення терміна 

"податковий облік". Нормами п.16.1 ПКУ встановлено, що платники податків 

зобов’язані: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 

звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до 

контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним 

законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з 

обчисленням і сплатою податків та зборів [9]. 



74 
 

Разом з тим, нормами  Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" передбачено, що всі види звітності, в тому числі і 

податкової, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, який ведуть за 

первинними документами, котрі фіксують факти здійснення господарських 

операцій [10]. 

І бухгалтерський облік, і, так званий, податковий облік оперують одними і 

тими ж первинними документами; фіксують одні і ті ж дані та факти 

господарського життя. Отже, постає питання в доцільності виокремлення в 

практичній діяльності податкового обліку.  

Здебільшого вчені наполягають на виділенні і веденні податкового обліку 

тому, що виникає необхідність у веденні обліку податкових різниць. Однак, не 

варто забувати, що у п. 7 розділу ІІ ПБО 27 стверджується, що під час 

систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних 

документах, у регістрах синтетичного й аналітичного обліку, обов’язково 

проводять аналіз господарської операції на наявність податкових різниць. А у 

п. 9 зазначено, що інформація про тимчасові і постійні податкові різниці 

накопичується в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема, шляхом виділення 

окремих граф для їх відображення [11].  

Враховуючи вищевикладене, нормативно-правовими актами, чинними в 

Україні, не визначено та не встановлено загальну методологію та принципи 

ведення податкового обліку як сукупність способів і прийомів, за допомогою 

яких господарська діяльність підприємства (організації) відображується в 

податковому обліку у зв’язку зі справлянням податків, що передбачені 

відповідними законами. Зважаючи на те, що у Податковому кодексі, яким 

регулюється справляння податків в Україні, присутнє посилання на визначення 

об’єкта оподаткування з податків, що включені до системи оподаткування, на 

підставі первинних документів, обов’язковість ведення і зберігання яких 

передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, що є одним із методів 

бухгалтерського обліку, можна зробити висновок, що податковий облік є 

елементом бухгалтерського обліку відносно до спеціального податкового 

законодавства, яким регулюється справляння податків в Україні. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасні інформаційні потреби малих підприємств вимагають якісної 

облікової інформації, основним джерелом якої є спрощена система 

бухгалтерського обліку. Не зважаючи на те, що  в умовах ринкової економіки 

малі підприємства отримали самостійність у питаннях організації та ведення 

бухгалтерського обліку, при побудові спрощеної системи обліку вони мають 

керуватися сукупністю правил у межах загальних принципів, передбачених 

діючими законодавчими та нормативними правовими актами у сфері 

бухгалтерського обліку. Відповідно, основним завданням будь-якого малого 

підприємства є встановлення такої сукупності правил, реалізація яких має 

забезпечити максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом 

ми розуміємо своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її 

достовірність, доступність та корисність для широкого кола зацікавлених 

користувачів. Таким чином, для організації та постановки спрощеної системи 

бухгалтерського обліку малих підприємств, у межах якої відбувається 

формування подібної інформації, необхідна облікова політика. 

Існують думки, що стосовно облікової політики можна говорити у 

широкому розумінні як про систему ведення бухгалтерського обліку на 

конкретному підприємстві. Відповідно, можна зробити висновок, що в основі 

побудови спрощеної системи бухгалтерського обліку малих підприємств 

лежить облікова політика.  

Мале підприємство самостійно на основі національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бух-

галтерського обліку визначає свою облікову політику, а також зміни до неї [2]. 

З іншої сторони, облікову політику можна розглядати і у вузькому змісті, 

як документ спрощеної системи бухгалтерського обліку. У такому 

розпорядчому документі про облікову політику наводяться методи, процедури, 

специфічні й варіантні способи ведення бухгалтерського обліку на 
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відповідному підприємстві на підставі принципів формування облікової 

політики малих підприємств.  

Принцип (англ. principle) – головне, вихідне положення, правило 

діяльності організації в якій-небудь сфері [1, с.250].  

А, отже, можна запропонувати таке визначення принципів формування 

облікової політики малих підприємств.  

Принципи формування облікової політики малих підприємств – це вихідні 

положення формування облікової політики, які забезпечують якість облікової 

інформації в спрощеній системі бухгалтерського обліку малих підприємств.  

У складі принципів формування облікової політики малих підприємств у 

спрощеній системі бухгалтерського обліку доцільно виокремити такі: 

1) допущення, вимоги і правила; 

2) професійне бухгалтерське судження. 

Об’єднання допущень, вимог і правил як принципу пояснюється тим, що у 

сукупності вони закладають основи формування облікової політики в 

спрощеній системі бухгалтерського обліку малих підприємств, оскільки 

являють собою універсальні положення, які застосовують для вирішення 

практичних завдань. Вони носять загальний характер і є основою побудови 

концепції бухгалтерського обліку.  

Проте при складанні облікової політики необхідно керуватися не тільки 

існуючим законодавством та нормативними документами, але й професійним 

судженням. Виокремлення професійного бухгалтерського судження, як 

принципу, необхідне у силу наявності об’єктивних причин, класифіковане 

значення яких буде зростати по мірі збільшення потреби в якісній обліковій 

інформації.  

Системоутворюючим фактором, що впливає на процедуру формування  

облікової політики в спрощеній системі бухгалтерського обліку малих 

підприємств, є цілі її формування. Кожна з представлених цілей формування  

облікової політики зумовлює відповідні способи ведення обліку окремих фактів 

господарської діяльності, які, у свою чергу, впливають на зміст фінансової 

звітності – важливішого джерела облікової інформації. 

Відповідно, можна зробити висновок про те, що існуюче різноманіття 

цілей формування облікової політики знижує рівень достовірності облікової 

інформації для більшості зацікавлених користувачів, оскільки конкретна мета 

формування облікової політики передбачає корисність облікової інформації 

виключно для вузького кола зацікавлених користувачів, що напряму впливає на 

якість облікової інформації. 

У зв’язку з цим, доцільно говорити не про цілі формування облікової 

політики, а про тактику її формування як сукупності прийомів та способів 

досягнення будь-якої мети, оскільки, враховуючи сучасні тенденції 

реформування українського бухгалтерського обліку та наближення його до 

міжнародних стандартів, існує єдина ціль формування облікової політики – 

якісна облікова інформація. 
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Формування облікової політики – це складний і багатогранний процес. На 

нашу думку, основні напрями, що стосуються побудови раціональної та 

ефективної облікової політики малого підприємства, можна сформулювати, як: 

- вибір інформаційної бази для побудови облікової політики; 

- визначення користувачів облікової політики; 

- обґрунтування факторів впливу, що виникають при складанні облікової 

політики; 

- узагальнення сфери застосування облікової політики. 

Таким чином, у межах спрощеної системи бухгалтерського обліку малих 

підприємств передбачається єдність цілі облікової політики – формування 

якісної облікової інформації для фінансової та податкової облікових підсистем. 

При цьому, ціль облікової політики можна розглядати як стратегію її 

формування, яка передбачає загальний план ведення роботи, виходячи з 

сьогоденної дійсності на даному етапі розвитку малого підприємства. Тобто, 

можна сказати, що тактика формування ефективної облікової політики малих 

підприємств – це чітко фіксовані у своїй послідовності елементи і способи 

ведення бухгалтерського обліку, орієнтовані на досягнення її цілі як стратегії. 

Необхідно відмітити, що ціль облікової політики малих підприємств 

обумовлює особливості всіх етапів її формування. Крім цього, у процесі 

розробки облікової політики малих підприємств мають бути враховані й інші 

фактори, що впливають на її формування. 

У сучасній економічній літературі розглядаються фактори, що впливають 

на формування облікової політики. При цьому, у більшості робіт 

розглядаються загальноприйняті фактори, що впливають на формування 

облікової політики, зокрема, і малих підприємств, спільні для усіх суб’єктів 

господарювання, що знижує якість облікової інформації, яка формується на 

підставі облікової політики. Що ж стосується факторів, які безпосередньо 

впливають на формування облікової політики малих підприємств, то на 

сьогодні це питання є не досить вивченим, що викликає необхідність їх 

ідентифікації. Зважаючи на це, загальноприйняті фактори, що впливають на  

формування облікової політики, пропонується доповнити факторами, які 

визначають особливості облікової політики малих підприємств. 

Важливим фактором, що лежить в основі формування облікової політики у 

спрощеній системі бухгалтерського обліку малих підприємств та обумовлює 

необхідність виокремлення решта факторів, є спеціальні норми законодавства, 

які визначають особливості ведення бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах.  

Таким чином, для організації та постановки спрощеної системи 

бухгалтерського обліку малих підприємств, в межах якої відбувається 

формування якісної облікової інформації, необхідна сучасна та системна 

облікова політика, що враховує організаційно-правову форму малого 

підприємства, систему оподаткування, технічне оснащення управління, 

кваліфікацію кадрів, галузеві особливості та обсяги економічної діяльності 

тощо. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Сучасний рівень розвитку економічних відносин вимагає нових підходів 

до управління діяльністю підприємств гуртової торгівлі, зростання ролі 

управлінського обліку та підвищення вимог до інформаційного забезпечення 

процесу прийняття рішень. В сучасних умовах господарювання важливе місце в 

системі інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень 

належить стратегічному обліку. 

Розвиток підприємства визначається певною стратегічною метою, яка 

досягається шляхом отримання в процесі діяльності проміжних результатів. 

Недооцінювання ролі стратегічного та поточного управлінського обліку 

призводить до неефективного використання наявних ресурсів, погіршення 

показників господарсько–фінансової діяльності підприємства, зниження 

рентабельності та конкурентоспроможності. 

Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку стратегічного обліку та 

його ролі в системі управління підприємством висвітлено у працях таких 

вчених, як С. Ф. Голова, Т. О. Герасименко, Л. І. Коваль, О. А. Мошковської, Л. 

Гуцаленко, Ф. Ф. Бутинця, К. І. Редченка, Л. В. Нападовської та ін. Варто 

зазначити, що більшість науковців досліджують питання становлення та 

розвитку стратегічного обліку на прикладі виробничих підприємства з 

характерними для них організаційними та технологічними особливостями. 

Поряд із важливими науковими результатами, все ще залишаються мало 

дослідженими проблеми організації стратегічного обліку та використання його 

інформації в системі управління діяльністю гуртових підприємств. 

У динамічних умовах ринкового середовища важливим є правильне 

визначення найбільш ефективного та прибуткового способу функціонування 

підприємств гуртової торгівлі. Для цього потрібно володіти якісною, 
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ґрунтовною та оперативною інформацією. Саме управлінський облік 

призначений для узагальнення даних та формування звітності з метою 

підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі управління 

підприємством. Традиційно управлінський облік мав внутрішню спрямованість 

як щодо користувачів своєї інформації, так і щодо самої інформації, що 

переважно ґрунтувалася на внутрішній діяльності підприємства. Водночас, для 

управління і контролю за розвитком фінансово-господарської діяльності 

підприємства потрібна інформація про те, що відбувається за його межами, і 

яким є потенційний вплив зовнішніх чинників на реалізацію вибраної 

підприємством конкурентної стратегії. 

Науковець О. А. Мошковська зазначає, що сучасний управлінський облік 

уже не відповідає вимогам сучасного бізнесу щодо прийняття управлінських 

рішень та має низку недоліків: невідповідність потребам і можливостям 

сучасного соціально-економічного середовища; викривлення інформації, яка 

дезорієнтує прийняття управлінських рішень; втрата практичної самостійності; 

концентрація на внутрішніх аспектах фінансово-господарської діяльності [5, с. 

152]. Вчена поділяє управлінський облік на стратегічний і тактичний. 

Тактичний управлінський облік сформований переважно на фінансових 

показниках та сконцентрований на внутрішніх процесах (регулювання, 

нормування, калькулювання, аналіз, контроль). Стратегічний управлінський 

облік, як джерело інформації, передбачає використання як фінансових, так і 

нефінансових кількісних та якісних показників (частка ринку, задоволеність 

замовників, ступінь настання майбутніх ризиків), а також сконцентрований на 

зовнішніх чинниках (прогнозування, планування, контроль) [5, с.155]. Отже, 

стратегічний управлінський облік є необхідною інформаційною системою для 

прийняття стратегічних управлінських рішень в умовах невизначеності і 

ризиків, які притаманні сучасному економічному середовищу. 

Вчена О. П. Кундря-Висоцька підкреслює, що в останні роки все більшого 

значення набувають стратегічні аспекти управлінського обліку для прийняття 

рішень за рахунок формування прогнозної інформації. Автор управлінський 

облік поділяє на оперативний і стратегічний. Метою оперативного 

управлінського обліку є надання допомоги управлінському апарату в 

плануванні, контролі, підготовці поточних управлінських рішень. Стратегічний 

управлінський облік надає допомогу в досягненні стратегічних цілей 

підприємства в інтересах його власників та акціонерів [4, с.539]. 

Провідний економіст С. Ф. Голов стратегічний управлінський облік 

розуміє як систему управлінського обліку, спрямовану на прийняття 

стратегічних управлінських рішень [2, с.508]. 

Науковець Л. Гуцаленко провідне місце в управлінні підприємством 

відводить фінансовій інформації, на якій ґрунтуються відносини підприємства з 

суб’єктами внутрішнього та зовнішнього середовища. Оскільки метою 

підприємства є досягнення високого та постійно зростаючого прибутку, то 

інформаційне забезпечення є визначальним при здійсненні управління 

підприємством з метою забезпечення ефективності його господарської 
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діяльності. Користувачі зацікавлені в трьох типах інформації: про діяльність в 

минулому, про поточний стан підприємства, про діяльності підприємства в 

майбутньому. Автор пропонує балансове узагальнення з метою прогнозування 

результатів діяльності на перспективу з додатковою графою "прогноз" [3, с.29]. 

Прогнозний баланс може бути використаним в аналізі результатів діяльності як 

підприємства в цілому, так і у великих корпораціях у межах материнських та 

дочірніх підприємств. 

На думку Т. О. Герасименко і Л. І. Коваль при стратегічному управлінні 

необхідно здійснити аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства, який дасть можливість визначити можливості та загрози 

подальшого розвитку, оцінити досягнуті результати і виявити стратегічний 

потенціал [1, с.324]. 

На думку В. Р. Шевчук, завданнями стратегічного управлінського обліку є 

формування інформаційного забезпечення для аналізу потенційних ринків для 

підприємства; забезпечення стратегічного аналізу власного потенціалу та 

визначення ключових факторів успіху для підприємства; розроблення системи 

показників для оцінки ключових факторів успіху підприємства; надання 

адекватної інформації для забезпечення реалізації вибраної стратегії і 

складання звітності про ключові фактори успіху; забезпечення зворотного 

зв’язку щодо досягнутих результатів та їх узгодження зі стратегічними цілями 

(моніторинг реалізації стратегії); надання інформації стосовно довгострокових 

наслідків різних напрямів дії [6]. 

На нашу думку, найважливішою інформацією, яку необхідно 

використовувати в стратегічному обліку, є інформація сформована у результаті 

моніторингу зовнішнього середовища підприємства. У той же час у 

стратегічному обліку формується інформація для здійснення моніторингу 

внутрішнього середовища, аналіз і облік невизначеності та ризиків, які 

направлені на відстеження, прогнозування кризових тенденцій. Пропонуємо 

стратегічний облік на підприємствах гуртової торгівлі здійснювати шляхом 

побудови гнучкої моделі прогнозування результатів господарсько-фінансової 

діяльності на базі дослідження динаміки та трендів фактичної діяльності 

торгового підприємства; дослідження впливу зовнішнього середовища на 

результати його діяльності в майбутньому і зміну прогнозованих показників. 

Проведені дослідження свідчать, що в сучасних умовах господарювання 

стратегічний облік необхідно розглядати як важливу складову процесу 

управління діяльністю підприємства. Впровадження елементів стратегічного 

управлінського обліку в практичну діяльності гуртових підприємств є 

необхідною умовою досягнення високих фінансових результатів, успішної та 

ефективної роботи підприємств, створення оптимальної ринкової 

інфраструктури, виживання підприємства в умовах вільної конкуренції та 

зростання його економічного потенціалу. Важливе місце в інформаційному 

забезпеченні процесу прийняття управлінських рішень відведено стратегічному 

управлінському обліку, який дозволяє забезпечити менеджерів різних рівнів 

управління підприємством інформацією, необхідною для управління і 
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контролю за розвитком підприємства в інтересах його власників та інвесторів із 

метою досягнення поставлених ними стратегічних цілей. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ І 

ДОХОДІВ 

 

Питання доходів і витрат на підприємствах завжди займають провідне 

місце, оскільки мають прямий вплив на визначення фінансового результату 

діяльності, а фінансові доходи та витрати є складовими частинами цього 

результату. Тому важливою у системі управління є належна організація їх 

обліку, що є сукупністю дій, спрямованих на забезпечення цілісної системи 

обліку, забезпечення її безперервності та послідовності, яка надаватиме повну, 

достовірну інформацію всім ланкам управління. З цією метою нами виділено 

основні завдання раціональної організації обліку фінансових доходів і витрат 

(рис.1). 

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” питання організації обліку покладається на власника 

підприємства чи уповноваженого органу відповідно. За відсутності чітко 

встановлених вимог кожне підприємство самостійно організовує облік 

відповідно до власних потреб. Щодо послідовності організації обліку 

фінансових витрат і доходів, то на всіх підприємствах вона однакова (рис.2). 

 

                                                           
1
 Науковий керівник проф. Куцик П.О.  
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Рис. 1. Основні завдання організації обліку фінансових витрат і доходів 

підприємства 

Організація обліку складається з таких складових: документування 

операцій і документооборот, план рахунків, форма обліку, форми організації 

розрахункових операцій тощо.  

Виникнення доходу чи понесення витрат повинно відображатися в 

первинних документах. Оскільки саме документ має юридичну силу та 

підтверджує достовірність облікової інформації. Лише належним чином 

зафіксована на паперових або електронних носіях інформація є юридичним 

підтвердженням понесення фінансових витрат або виникнення фінансових 

доходів, а також підставою для відображення в обліку.  

Інформацію з первинних документів, звітів та іншої документації в 

подальшому узагальнюють і групують. Для цього використовують регістри 

обліку, в яких інформацію групують за рахунками та подають у грошовому 

вимірнику. В даний момент немає чітко встановленої форми регістра для обліку 

фінансових витрат і доходів, який би надавав оптимальну інформацію для 

управління. 

 

Завдання 

Фінансові 

витрати 

Фінансові 

доходи 

Своєчасне, повне, достовірне та 

безперервне визначення витрат 

Забезпечення правильного 

визначення та достовірності оцінки 

доходів 

Розмежування витрат і доходів за часовими та класифікаційними ознаками 

Оптимальний набір параметрів у облікових формах, простота та доступність 

їх для користувачів 

Повнота та правильність відображення у документах, регістрах обліку 

Визначення методу списання витрат, 

що включаються до витрат звітного 

періоду, і витрат, що капіталізуються 

Визначення суми фінансових 

доходів, що включається до складу 

доходів звітного періоду 

Контроль за правильним визначенням фінансових результатів звітного 

періоду 

Контроль за дотриманням чинного законодавства при здійсненні 

господарських операцій і правильним визначенням фінансового результату 

звітного періоду 
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Рис. 2. Схема послідовності організації обліку фінансових витрат і доходів 

Важливим етапом організації обліку на підприємстві є розроблення 

робочого плану рахунків. Рахунки аналітичного обліку відкривають до 

синтетичних рахунків фінансового обліку шляхом ієрархічного додавання до 

коду послідовних цифр. Тому номери рахунків фінансових витрат і доходів 

повинні містити таку інформацію: перша цифра – клас; друга – синтетичний 

рахунок; третя – категорія фінансових витрат і доходів; четверта – група 

фінансових витрат і доходів; п’ята-шоста кодове позначення контрагента. 

 
 

Рис. 3. Модель організації обліку фінансових витрат і доходів 
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Поточний облік 
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Бухгалтерська обробка первинних документів 

Підбивання підсумків в облікових регістрах 

Звірка записів у аналітичному і синтетичному обліку 

Складання звітності 

Організація обліку фінансових витрат і доходів 
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Документування – первинний облік 
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Договір купівлі-продажу, акт 

приймання-передачі, 

сертифікат цінних паперів 

Кредитний договір, розрахунки 

нарахованих процентів, 

розпорядження, виписки з 

позичкового і процентного рахунків 

Оборотні відомості аналітичного обліку  
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За результатами проведеного дослідження нами побудовано модель 

організації обліку фінансових витрат і доходів підприємства (рис. 3). 

Отже, раціональна організація бухгалтерського обліку – це важлива 

передумова прийняття ефективних управлінських рішень. Відсутність єдиної 

моделі організації обліку дає можливість практикам і вченим постійно 

видозмінювати вже впроваджені на підприємствах моделі, що випливає з 

потреб управління кожного суб’єкта господарювання, та свідчить про 

актуальність даного питання.  
 

 

Чабанюк Одарка Михайлівна, 

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського  

обліку; 

Гришкевич Артем Олександрович, 

студент ОКР "магістр", 

Львівська комерційна академія 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Головною метою діяльності підприємств є отримання прибутку, який 

визначають як різницю між доходами та витратами. В основі формування 

інформації для управління стоїть чітка класифікація доходів як передумова 

побудови обліку. Питанням визнання, класифікації та обліку доходів 

присвячені паці В. І. Бачинського [1], Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, Ю. А. 

Вериги, Р. М. Воронка [2], З. В. Гуцайлюка, М. В. Корягіна, П. О. Куцика [1], Г. 

Г Кірейцева, Н. О. Лободи, О. А. Полянської, М. С. Пушкаря, О. М. Чабанюк 

[3], М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука та інших вчених. Разом з тим, зміни у 

нормативних документах обґрунтовують необхідність подальших розробок 

означених питань та актуальність досліджень. 

Відповідно до Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 15 дохід – це 

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання капіталу (за винятком зростання, 

обумовленого внесками власників до статутного капіталу). Основою 

класифікації доходів є розподіл їх за видами діяльності, наслідком якої є 

утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи 

від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.  

Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг є найвагомішою 

складовою доходів від операційної діяльності. Сюди включають також дохід 

від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів, операційної оренди. 

Доходи від участі в капіталі складаються із доходів від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства та дивіденди, одержані доходи, 

інші доходи одержані від фінансової діяльності. Дохід від реалізації фінансових 

інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, списання необоротних 

активів є складовими доходів від фінансової діяльності. 
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Об'єктами обліку доходів є отримані кошти за видами доходу, а, оскільки 

основною є операційна діяльність , то необхідно мати інформацію про доходи 

за видами продукції та інших послуг, які заробило підприємство у процесі 

господарської діяльності. З подальшим поширенням сучасних інформаційних 

технологій та поглибленням можливостей пакетів прикладних програм, що 

пропонуються їх розробниками, стає можливим групувати доходи в розрізі 

замовлень, що є інформаційною базою для визначення фінансового результату 

за цими об'єктами обліку. 

Така інформація необхідна менеджменту з метою аналізу рентабельності 

як видів діяльності, так і окремих видів продукції, робіт, послуг, та окремих 

замовлень. На основі цього можуть бути прийняті управлінські рішення щодо 

напрямів діяльності підприємства та підвищення її ефективності. З цією метою 

доходи підприємств доцільно класифікувати за наступними напрямами: з 

метою прийняття рішень (за місцем виникнення та центрами відповідальності, 

за складом,за відношенням до обсягу виробництва, за мірою усереднення, за 

функцією управління, за мірою неповності, за часом виникнення, за впливом 

організаційних чинників); за контролем виконання (за можливістю охоплення 

контролем, неможливістю охоплення контролем); за відношенням до 

собівартості продукції та визначенням фінансового результату (за сферою 

діяльності, за видами доходів, за характером зв’язку з виробництвом). 

На підприємствах значна частина управлінських рішень менеджменту 

середнього та вищого рівня пов'язана з аналізом витрат і доходів. Доходи 

підприємств доцільно групувати аналогічно до витрат за мірою керованості на 

релевантні та нерелевантні. З урахуванням цього, пропонуємо одночасно 

групувати доходи за часом здійснення на дійсні та можливі. 

У сучасних умовах на підприємствах постає потреба у побудові системи 

прогнозування діяльності та моделювання альтернативних управлінських 

рішень щодо можливості й засобів виконання замовлень. За мірою усереднення 

пропонується виокремлювати: валовий (загальний) доход – кошти, які отримує 

підприємство від реалізації визначеного обсягу виготовленої продукції (робіт, 

послуг); середній доход – дохід, який припадає на одиницю виготовленої 

продукції (робіт, послуг); граничний доход – приріст доходу, який отримує 

підприємство від виконання додаткової одиниці продукції (робіт, послуг). 

Таким чином, належна класифікація, як основа обліку доходів, забезпечує 

отримання інформації для управління та дієвий контроль за ефективним 

використанням наявних ресурсів і дозволяє попередити можливість виникнення 

конфліктних ситуацій, пов'язаних із оподаткуванням.  
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ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах багато підприємств України опинилися в кризовому 

стані, який характеризується погіршенням фінансових результатів їх діяльності, 

нездатністю отримання прибутку.  

Враховуючи, що виникнення кризи на підприємстві несе загрозу самому 

існуванню підприємства і пов'язане з відчутними втратами капіталу його 

власників, можливість виникнення кризи має діагностуватися на самих ранніх 

стадіях із метою своєчасного використання можливостей її нейтралізації. До 

того ж, кризове явище не тільки має тенденцію до розширення з кожним новим  

господарським циклом, а й породжує нові супутні йому явища. Тому, чим 

раніше діагностовано кризу та застосовані антикризові механізми, тим більше 

можливостей відновлення має у своєму розпорядженні підприємство. 

Широке коло питань, пов’язаних із діагностикою кризового стану 

підприємства досліджено з боку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-

економістів. Зокрема, у працях А. Альтмана, Л. Лігоненко, Р. Ліса, О. 

Терещенко, Ю. Терлецької, Я. Фоміна, Л. Шаблістої, З. Шершньової та інших 

науковців розглядаються питання щодо сутності, різноманітних методів та 

організації процесу діагностики. 

Однак, незважаючи на значну кількість праць та рекомендацій стосовно 

сутності, цілей і методів проведення діагностики кризи, багато питань 

залишаються недостатньо з’ясованими та потребують подальших досліджень. 

Зазначимо, що кризова ситуація - стійкий прояв у певному проміжку часу 

одного або кількох кризових явищ, незалежно від сфер їх прояву; перехід 

своєрідної межі коливань показників нестабільності з наступним нарощуванням 

у абсолютному виразі кількості кризових явищ [4]. 

Економічна криза — відносне надвиробництво товарів, які не знаходять 

збуту внаслідок обмеженості платоспроможного попиту населення [1]. 

Криза підприємства – це вияв протиріч між показниками розвитку 

структурних елементів всередині підприємства або елементів зовнішнього 

середовища, які ставлять під загрозу подальший розвиток підприємства [3,с.3].   

Взагалі кризовий стан підприємства визначається недостатністю власного 

ліквідного капіталу забезпечити зростаючі боргові зобов’язання, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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неспроможністю менеджменту підприємства вжити заходів для нейтралізації 

негативних явищ, відсутністю обґрунтованої реструктуризаційної програми. 

Такий стан може залежати також від незбалансованості корпоративних 

інтересів власників підприємств і проявляється в основному як 

неплатоспроможність підприємства [2]. 

Таким чином, вважаємо, що найбільш відповідає економічному змісту 

поняття “криза” на мікроекономічному рівні підхід, який ґрунтується на 

розумінні кризи як фази будь-якого циклу, що має об’єктивний характер і 

потенціал змін, які при компетентному антикризовому управлінні призводять 

до оптимізації системи, виходу її з кризового стану та переходу на якісно нову 

фазу розвитку.  

Основні чинники, які зумовлюють кожен із видів кризи подано в табл. 1. 
Таблиця 1 

Причини виникнення кризового стану підприємства 

 

Стратегічний кризовий стан Кризовий стан прибутковості Кризовий стан ліквідності 

- невірний вибір розміщення 

торговельного підприємства; 

- неефективна політика збуту 

та асортиментна політика; 

- недосконале планування та 

прогнозування; 

- неефективний апарат 

управління; 

- дефіцит в організаційній 

структурі; 

- форс-мажорні обставини. 

- невиправдане завищення 

цін; 

- ризиковані великі 

проекти; 

- зменшення товарообороту 

- - значні запаси продукції; 

- - високі витрати на 

персонал; 

- - високі відсоткові ставки; 

- - неефективна маркетингова 

політика; 

- - форс-мажорні обставини. 

-  незадовільна структура 

капіталу; 

- невизначений рівень  

резервних фондів; 

- незадовільна робота з 

дебіторами; 

-надання незабезпечених 

товарних кредитів; 

- великий обсяг 

капіталовкладень; 

-зниження 

кредитоспроможності; 

-форс-мажорні обставини. 

 

Відомо багато підходів до діагностики кризового стану підприємства. У 

зарубіжній практиці поширення набули дві моделі - Альтмана та Спрінгейта, 

названі на честь їх авторів. Відомий фінансовий аналітик Уїльям Бівер 

запропонував свою систему показників для діагностики ймовірності кризового 

стану. Система показників Бівера та їх значення наведені в табл. 2. 

Дана методика також не відображає всі сторони діяльності компанії і не є 

універсальною методикою для прогнозу імовірності настання кризового стану. 

Вченими Іркутської державної економічної академії запропонована 

чотирифакторна модель прогнозу ризику настання кризового стану (модель R), 

яка має такий вигляд: 

                                4321 63,0054,038,8 ККККR  ,                              (1) 

де    1К  - оборотний капітал/активи; 

2К  - чистий прибуток/власний капітал; 

3К  - виручка від реалізації/активи; 

4К  - чистий прибуток/інтегральні витрати. 
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Таблиця 2 

Розрахунок показника У. Бівера 
  
Показники Розрахунок Значення показників 

для 

сталих 

компаній 

за 5 років до 

бан-

крутства 

за 1 рік до 

банкрутства 

1. Коефіцієнт Бівера (Чистий прибуток - амортизація) / 

(довгострокові зобов'язання + 

короткострокові зобов'язання) 

0,4 - 0,45 0,17 -0,15 

2.Рентабельність 

активів 

(Чистий прибуток / активи)* 100% 6-8 4 -22 

3.Фінансовий 

леверидж 

 

 

 

 

(Довгострокові зобов'язання + 

короткострокові зобов'язання) /активи 

≤37 ≤50 ≤80 

4. Коефіцієнт 

покриття активів 

чистим оборотним 

капіталом 

(Власний капітал - необоротні активи) / 

активи 

0,4 ≤0,3 ≈0,06 

5.Коефіцієнт 

покриття 

Оборотні активи / короткострокові 

зобов'язання 

≤3,2 ≤2 ≤1 

 

Імовірність кризового стану підприємства у відповідності до значень 

моделі R визначається таким чином (табл. 3). 
Таблиця 3 

Загальна оцінка імовірності банкрутства підприємства за R-моделлю 
 

Значення R (коефіцієнта імовірності банкрутства) Імовірність банкрутства, % 

Менше 0 Максимальна (90-100) 

0-0,18 Висока (60-80) 

0,18-0,32 Середня (35-50) 

0,32-0,42 Низька (15-20) 

Більше 0,42 Мінімальна (до 10) 

 

До очевидних переваг даної моделі можна віднести те, що механізм її 

розроблення  та всі основні етапи розрахунків досить прості і можуть бути 

детально пояснені і обґрунтовані.  

Отже, наявність кризового стану у діяльності окремого підприємства, його 

неможливість розрахуватися за своїми боргами не є його особистою справою, а 

потребує створення державного механізму розв’язування проблем, що пов’язані 

з фінансово-майновим становищем. 

Таким чином, визначивши суть, склад, причини виникнення та зміст 

кризового стану на рівні підприємства, ми можемо сказати, що він 

доповнюється незадовільними мотиваційними чинниками, відсутністю 

стратегічного планування, конфліктними ситуаціями, неефективністю роботи 

тощо. 
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МОРАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОСВІТИ ТА НАУКИ 

 

Економіка — це засіб для задоволення суспільством своїх матеріальних 

потреб. Відповідно, морально-етичні принципи організації і функціонування 

національної економічної моделі повинні відповідати морально-етичним 

принципам суспільства, інакше виникає неминуча концептуальна суперечність 

між цінностями суспільства і вибраною їм економічною моделлю, що 

приводитиме до постійних соціально-економічних суперечностей і конфліктів, 

падіння рівня життя населення та фактичної втрати державою своєї економічної 

незалежності. 

Враховуючи, що українське суспільство в своїй переважній більшості 

вважає себе християнським, то економічна модель даного суспільства повинна 

також формуватися і функціонувати на християнських принципах: любові до 

ближнього, помірності, справедливості, чесності, свободі вибору. 

Представники східнослов'янської економічної думки вперше вводять до 

категорій економічної науки таку категорію, як моральний капітал. Його 

розглядають як фактор виробництва, від якого залежить ефективність  

господарської діяльності в цілому. Моральний капітал самозростає , якщо 

людина дотримується духовно-моральних законів під впливом благодаті - 

Божого Провидіння, і це проявляється в нагромадженні нематеріального 

багатства - правди, добра, милосердя, що, в свою чергу, є чинником розвитку 

економіки, підвищення якості та продуктивності праці. 

Так, наприклад, О. І. Бутовський визначив економіку як "науку про 

народне багатство , яка виключно присвячує себе вивченню засобів, за 

допомогою яких люди, в суспільстві живуть, досягають можливого добробуту" 

[5, с.28]. Він відносив політекономію поряд із філософією, естетикою, мораллю 

до морально-політичних наук та вимагав внесення до неї морального початку, а 

також говорив про існування морального капіталу. 

Академік І. І. Янжул у 1912 р . випустив книгу "Економічне значення 

чесності" (Забутий чинник виробництва). У ній він аналізував думки сучасних 

йому західних вчених, які прийшли до усвідомлення того, що чесність, 

порядність, працьовитість є найважливішими складовими економічного 

розвитку. Також він доводив важливість і необхідність розвитку моральних 

якостей народу як умову економічного розвитку держави [5, с.81]. 
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Він пише, що "поруч з матеріальною природою виступає на сцену і 

духовна природа виробника, просте спостереження вказує, що розмір 

виробництва і його якість залежать значною мірою від освіти і навчання самого 

виробника. Цей забутий фактор духовної природи людини в свою чергу 

поділяється на дві частини: на розум, у тісному сенсі, створюваний освітою і 

моральність, або душевну мораль людини" [ 4 , с.12 ] . 

На думку І. І. Янжула, "жодна з чеснот, що створюють найбільші багатства 

в країні, не має такого великого значення, як чесність. Тому всі цивілізовані 

держави вважають своїм обов'язком забезпечити існування цієї чесноти 

найсуворішими законами і вимагати їх виконання. Тут зрозуміло : 1) чесність 

як виконання обіцянки ; 2) чесність як повага чужої власності ; 3) чесність як 

повага до чужих прав ; 4) як повага до існуючих законів і моральних правил" [ 

5, с.46 ]. 

І.І. Янжул розмірковує як про "згубності нечесності в економіці, так і про 

шляхи виховання доброї моральності в народі". Він називає три напрями 

"підняття й установки доброї моральності", це : 1) правильна "постановка 

народної освіти", 2) сімейне виховання ; 3) підняття моральності "в сім'ї і на-

роді всіма можливими способами (найбільш всього ж через Церкву)" [ 5, с.49 ]. 

А сама економічна наука - наука народного господарства , на думку 

вченого, повинна сприяти не тільки отриманню спеціальних знань, а й 

вихованню моральності: ". лише одночасний вплив розвитку освіти і 

поліпшення моральності і чесності може значно підняти і поставити всю 

справжню культуру на тверду основу і зробити її міцною і довготривалою. У 

цьому полягатиме мета і призначення майбутньої науки народного 

господарства в істинному розумінні цього слова" [ 3, с.213 ] . 

Економіка по суті є лише одним із аспектів, одним із вимірів людської дія-

льності в цілому. "Якщо економіка абсолютизується, а виробництво і 

споживання товарів опиняється у центрі суспільного життя і стає єдиною його 

цінністю, не-залежною від усіх інших цінностей, причина того полягає не 

стільки в економіч-ній, скільки в соціокультурній системі, що, відкинувши 

етичні і релігійні аспекти і обмежившись самим лише виробництвом товарів та 

послуг, деградує" [ 1, с.25 ] 

Таким чином, категорія "моральний капітал", розвиваючи економічну 

освіту та науку є основним чинником розвитку економічних відносин та їх 

результативності у матеріальному виробництві.  
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ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Діяльність підприємства в ринкових умовах зумовлена необхідністю 

невпинного ведення конкурентної боротьби, виживання та перемагання в 

умовах конкуренції. Відтак, використання традиційних та інноваційних методів 

конкурентної боротьби ставлять на перший план взаємодію підприємства із 

зовнішнім середовищем (конкурентами, споживачами, постачальниками). На 

другий план відходить управління ефективністю діяльності підприємства, як 

важливого вимірника результативності використання факторів внутрішнього 

середовища. Разом із тим, ефективність є і ключовим фактором успіху 

підприємства в конкурентній боротьбі, відтак, важливим об’єктом дослідження 

та управління в умовах трансформації економіки. 

Істотний внесок у розвиток теорії та практики оцінки ефективності 

виробництва й діяльності на рівнях національної економіки і підприємства 

зробили А. Ф. Аксененко, З. В. Атлас, А. В. Бачурін, А. Х. Бенуні, Т. Г. Бень, Б. 

М. Болотін, О. Д. Василик, Г. В. Губін, Е. П. Дунаєв, А. І.Касьянов, І. Я. Кац, З. 

П. Коровіна, В. П. Красовський, В. Н. Лексін, В. В.Леонтьєв, О. Л. 

Лордкипанідзе, Є. В. Мазаков, П. А. Малишев, В.А.Мєдвєдєв, В. В. Новожилов, 

П. Я. Октябрський, А. М.Омаров, В. С. Сінавіна, Г. Форбріг, Т. С. Хачатуров, 

М. Г. Чумаченко  та інші вчені. Разом з тим, в процесі трансформації економіки 

змінюються акценти в управлнні ефективністю підприємства, її значення, що 

потребує детального розгляду. 

Відтак, основною метою даного дослідження є визначення значення 

ефективності в діяльності підприємства в умовах трансформації економіки.   

В основі розгляду значення ефективності в діяльності підприємства 

доцільно коротко зупинитись над визначенням сутності та видів 

досліджуваного об’єкта. 

Поняття "ефективність" в економічній літературі трактується 

неоднозначно. Його вживають у різних аспектах: як ефективність капітальних 

вкладень, ефективність вдосконалення технологічних процесів, ефективність 

раціоналізації виробництва. 

"Можна виділити декілька основних підходів до визначення ефективності 

підприємства. 
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1. Розуміння ефективності як ступеня досягнення цілей підприємства. В 

цьому випадку важливе визнання динамічності цілей і відмінності між 

офіційними та оперативними цілями підприємства. Такий підхід є коректним, 

якщо підприємствані цілі конкретні, охоплюють широкий спектр діяльності 

підприємства та піддаються вимірюванню. 

2. Розуміння ефективності як здатності підприємства використовувати 

середовище з метою придбання рідкісних ресурсів. 

Одним із основних аспектів цієї концепції є взаємозалежність між 

підприємством і його зовнішнім середовищем як форми обміну певними 

ресурсами. На відміну від вимоги "максимізації", що висувається в інших 

підходах, ця методологія припускає "оптимізувати" використання зовнішнього 

середовища. 

3. Розуміння ефективності як здатності підприємства досягати максимальні 

результати за фіксованих витрат або здатності мінімізувати витрати 

досягнувши необхідних результатів. 

4. Розуміння ефективності як здатності до досягнення мети на основі 

"хороших" внутрішніх характеристик. На думку прихильників цього підходу, 

ефективна структура підприємства підсилює задоволеність, відчуття 

гарантованості і контроль персоналу над діяльністю підприємства. Основний 

недолік цієї концепції — надмірна увага до засобів досягнення мети на шкоду 

оцінці результатів. 

5. Розуміння ефективності як ступеня задоволеності населення 

організацією та її продуктом. Названий підхід можна застосовувати до ситуації, 

коли потужні групи осіб поза підприємством здатні чинити істотний вплив на 

його функціонування" [1,с.74]. 

Ефективність підприємства розглядають через систему суспільних 

цінностей, які відповідають потребам суспільного розвитку, і трактується як 

здатність системи до виконання функцій цілепокладання (формулювання цілей 

відповідно до потреб), цілезабезпечення (використання соціально схвалених 

цілей), досягнення мети, економічності (досягнення певного співвідношення 

між результатами і витратами), факторної обумовленості (врахування зовнішніх 

та внутрішніх чинників умов функціонування підприємства). Це визначення 

достатньо широке і охоплює як внутрішні, так і зовнішні аспекти ефективності. 

Відомий економіст Д. Сінк під ефективністю підприємства як системи 

розуміє результативність її функціонування, яка містить такі сім складових: 

• дієвість — рівень досягнення поставленої мети; 

• економічність — рівень використання ресурсів; 

• якість — рівень відповідності специфікаціям та призначенню; 

• прибутковість як співвідношення між валовим доходом І сумарними 

витратами; 

• продуктивність — співвідношення кількості виробленого продукту до 

спожитих ресурсів; 

• якість трудового життя — ступінь задоволення особистих потреб і 

запитів працівників у процесі трудової діяльності; 
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• впровадження нововведень як характеристика перетворення науково-

технічного потенціалу підприємства [2,с.67]. 

Зіставлення запропонованих підходів з розумінням сутності ефективності 

свідчить про багатозначність цього поняття. Загальним для всіх визначень є 

уявлення про ефективність як про здатність системи до досягнення мети, якою 

виступає задоволення інтересів споживачів, оптимальне використання 

зовнішнього середовища, підвищення економічності, результативності 

підприємства. Реалізація цілей становить основний зміст ефективності 

підприємства. 

Доцільно зважити на те, що в умовах трансформації економіки, ключовим 

завданням, метою діяльності підприємства є забезпечення та досягнення 

розвитку. Відтак, між ефективністю та розвитком підприємства здійснюється 

зв'язок та взаємна залежність. З однієї сторони, ефективність є ключовим 

фактором розвитку підприємства (через досягнення віддачі затрачених ресурсів 

чи понесених витрат, через забезпечення зростання продуктивності персоналу 

та обладнання, тощо). З іншої сторони, розвиток підприємства, як 

цілеорієнтація підприємства, відображає зміст ефективності. 

Відтак, в умовах трансформації економіки, розвиток підприємства 

досягається за умов ефективного господарювання. Ефективність є і ключовою 

ціллю і засобом її досягнення, фактором розвитку і його змістом. 
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Одним із головним магістральним напрямом, за яким  мають розвиватися 

підприємства роздрібної торгівлі України є "зближення" сфер виробництва і 

споживання товарів.  

У сучасних умовах потребує підсилення така функція торгівлі, як вплив на 

розвиток сфери виробництва. 

Як показали результати аналізу, для вітчизняного внутрішнього ринку 

характерна тенденція до зменшення частки продажу товарів, виготовлених на 

території України (рис. 1). 

Так, якщо у 2009 р. спостерігалася позитивна тенденція до збільшення 

частки товарів, виготовлених на території України, в структурі роздрібного 
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товарообороту торгової мережі підприємств, то у 2011 р. частка цих товарів 

зменшилася на 5,5 в. п. (до 61,9 %). Хоча за продовольчими товарами, 

виготовленими на території Україні, спостерігається краща ситуація – вони 

щорічно утримують близько 88,0 % внутрішнього споживчого ринку. Проте, 

частка непродовольчих товарів, виготовлених на території України, у 2011 р. 

опустилася до 47,2 %, що є найнижчим значенням за останні три роки. 

 
Рис. 1. Частка товарів, виготовлених на території України, в структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств у 2008–2011 рр. (складено за 

[1,с.34;2,с.44;3,с.47]) 
 

Це негативно, адже зростає імпортна залежність та зменшується кількість 

робочих місць у вітчизняній економіці. Звичайно, що такий стан справ 

обумовлений багатьма чинниками, передусім, недостатньою 

конкурентоспроможністю товарів і їх виробників. Але, на жаль, підприємства 

роздрібної торгівлі на сьогодні майже не беруть участі у виправленні ситуації. 

Необхідне стимулювання фінансово-інвестиційного співробітництва 

підприємств торгівлі та реального сектору економіки щодо реалізації програм 

спільного виробництва товарів, а також створення об’єктів інтелектуальної 

власності (комерційних позначень), проведення маркетингово-збутової 

діяльності. Це забезпечить не лише диверсифікацію діяльності роздрібних 

торговельних підприємств, але й покращить її вплив на сфери виробництва і 

споживання (рис.2). У підприємств, які займатимуться такою діяльністю значно 

вищі шанси подальшої життєдіяльності і розвитку. Від цього залежить їх 

економічна безпека. 

Покращення впливу функціонування підприємств роздрібної торгівлі на 

розвиток сфери споживання може реалізуватися через їх участь у заходах з 

покращення структурних характеристик, забезпечення збалансованого розвитку 

інфраструктури роздрібної торгівлі, зростання її соціально-трудової значимості, 

вплив на формування платоспроможного попиту. 
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Сучасний споживчий ринок України за більшістю структурних 

характеристик ще не відповідає економічно розвиненим державам. Підприємства 

торгівлі мають впливати на покращення споживчого раціону громадян, 

збільшення частки продажу і споживання якісних і безпечних для здоров’я 

товарів. Необхідні реорганізація сектору роздрібної торгівлі, розвиток нових 

форматів і типів об’єктів роздрібної торгівлі, доступних для споживачів з різних 

рівнем доходу і територіального розміщення щодо проживання, раціональна 

концентрація і спеціалізація роздрібних торговельних мереж, звуження 

неорганізованого та ті нього секторів торгівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденцією сьогодення має стати все глибше просування підприємств 

роздрібної торгівлі на субрегіональний рівень – у малі міста, районні центри та 

сільські поселення. Така експансія має супроводжуватися й посиленням 

соціально-трудової значимості підприємств торгівлі. Мова йде про створення 

нових робочих місць, причому як на підприємствах торгівлі, так і її 

інфраструктури та обслуговування, покращення соціальної забезпеченості та 

підвищення рівня оплати праці торговельного персоналу, вплив на формування 

платоспроможного попиту населення. Останнє стосується зростання доходів 

громадян (у т. ч. від започаткування і ведення торговельного бізнесу шляхом 

скерування на цілі коштів від зовнішньої трудової міграції), реалізації різного 

роду фінансово-кредитних програм підприємств роздрібної торгівлі для 

населення, здешевлення товарів і послуг для населення, впливу на зміну поглядів 

та структуру витрат і заощаджень громадян. 
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Рис. 2. Координуюча роль підприємств роздрібної торгівлі з розвитку та "зближення" 

сфер виробництва і споживання в Україні  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  

РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Наслідки фінансово-економічної кризи глобального економічного 

середовища спричинили хаотичність процесів розвитку і неконтрольованість 

кризових тенденцій на макрорівні, результатом чого стала руйнація структури 

економічного потенціалу сучасних підприємств.  З огляду на те, що 

перспектива розвитку кожного господарюючого суб’єкта значною мірою 

визначається його наявним ресурсним потенціалом і можливостями його 

розширення, актуалізується необхідність дослідження проблем, пов'язаних із 

особливостями формування, структуризації та пошуку шляхів підвищення 

використання ресурсного потенціалу підприємств за умов посткризової 

економіки. Таким чином, сучасне економічне середовище формує нові вимоги 

до управління господарською діяльністю підприємств загалом, та розробки 

стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства зокрема, що обумовлюється не тільки загостренням конкуренції, 

зміною попиту та високими вимогами до якості товарів, але й необхідністю 

гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди сприяє процвітанню 

господарюючих суб'єктів. Це засвідчує огляд наукових досліджень провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем теорії та практики стратегічного 

управління підприємством, а також формування та оцінки потенціалу 

підприємства, а саме роботи І. Ансоффа, А. А. Томпсона, В. Н. Гавви, В. Г. 

Герасимчук, О. І. Ковтуна, Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна, Б. М. Мізюка, І. 

П. Отенко та інших. 

Поняття ресурсного потенціалу підприємства, як економічної категорії, 

трактується багатогранно. Аналіз економічної літератури показав, що коло 

визначень потенціалу підприємства дуже широке - від надзвичайно вузького 

його розуміння, як здатності підприємства забезпечувати своє довгострокове 

функціонування та досягнення стратегічних цілей на основі використання 
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системи наявних ресурсів до таких загальних категорій, як соціально-

економічна система. Відповідно, можна дійти висновку, що компетенції та 

ресурси, зумовлюючи внутрішні можливості підприємства, повинні 

забезпечити його конкурентні переваги в ринковому середовищі, що і визначає 

можливості задоволення попиту і, як наслідок, досягнення високих результатів 

господарювання. Різноманіття підходів до розуміння сутності потенціалу 

підприємства дозволяє вважати його багаторівневим і багатоаспектним 

поняттям, зміст якого розкривається у всьому комплексі його проявів [2].  

У межах даного дослідження ресурсний потенціал підприємства 

розглядається як одна із конкретних форм прояву розвитку, згідно з яким кожна 

матеріальна система прагне досягнути найбільшого сумарного потенціалу. 

Розуміючи під "потенціалом підприємства" різноманітні його значення можна і 

необхідно виділити такі його особливості:  

 ресурсний потенціал підприємства є поняттям достатньо конкретним, 

оскільки будь-яке управлінське рішення може справити на нього або 

позитивний, або серйозний негативний вплив;  

 елементами ресурсного потенціалу підприємства можуть бути визнані 

такі види ресурсів, обсяги та структура яких змінюються лише в результаті 

реалізації відповідних стратегічних рішень;  

 загальний рівень ресурсного потенціалу не є арифметичною сумою 

складових його елементів. Зміна усіх елементів ресурсного потенціалу має бути 

узгодженою, взаємно збалансованою, що складає основу для формування 

синергетичного ефекту; 

 ресурсний потенціал підприємства не є постійною величиною: як і інші 

елементи системи, він змінюється у часі та у просторі. 

Наведені особливості мають враховуватися при формуванні стратегій 

економічного розвитку підприємств. Ресурсний  потенціал, його структура є 

базовою основою для прогнозування майбутніх тенденцій та пріоритетних 

напрямів розвитку підприємства. 

Суть проблеми підвищення ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства полягає в збільшенні економічних результатів на 

кожну одиницю витрат у процесі використання наявних ресурсів. Саме цим і 

обґрунтовано визначення підходів до виокремлення концепцій потенціалу 

підприємства на ресурсну та результатну. Ресурсна концепція розглядає 

потенціал як сукупність ресурсів підприємства, оцінка яких здійснюється за 

вартістю їхнього залучення. У рамках результатної концепції потенціал 

підприємства може розглядатися як здатність господарської системи 

освоювати, переробляти ресурси для задоволення суспільних потреб і 

створення певного результату. Оцінка його величини в цьому випадку полягає 

у визначені максимальної кількості благ, які підприємство здатне виробити за 

умов даної кількості використовуваних ресурсів.  

Кількісне співвідношення результатів господарської діяльності і 

виробничих витрат, які утворюються внаслідок використання ресурсного 

потенціалу в найбільш загальному вигляді характеризують економічну 
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ефективність підприємства, тому необхідною є розробка та впровадження 

організаційно-економічної модернізації, спрямованої на розвиток потенціалу з 

урахуванням його прихованих (потенційних) можливостей. Оцінка рівня 

ресурсного потенціалу вимагає необхідності ідентифікації умов, в яких 

здійснюється реалізація конкретного виду господарської діяльності 

підприємства. Окрім цього, вимоги до підвищення "гнучкості" ресурсного 

потенціалу особливо актуальні в умовах нестабільності ринкового середовища, 

зростаючих коливань обсягу і структури попиту, різкого прискорення темпів 

науково-технічного прогресу тощо [3, с. 146].    

Оцінюючи результативність господарювання в контексті окресленої 

проблеми, можна стверджувати, що успіх діяльності будь-якого суб’єкта в 

сучасних умовах залежить, насамперед, від двох факторів: наявності ресурсів 

(основних та оборотних засобів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, 

інформаційних ресурсів, інвестицій тощо) і вміння керувати ними з 

найбільшою ефективністю. Формування потенціалу підприємства — це процес 

ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його 

структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного 

розвитку та ефективного відтворення. Однак, одним із ключових підходів 

управління ресурсним потенціалом підприємства доцільно виділити 

модернізацію – цілісний, глобальний процес або універсальне явище, що 

відбувається на всіх ключових сферах життєдіяльності господарюючого 

суб’єкта та характеризується структурно-функціональною диференціацією. Це 

обумовлено, насамперед, тривалим періодом використання необхідних 

ресурсів, вимогами до їх збалансування як за кількісними, так і за якісними 

параметрами, та відповідності розвитку нових технологій та науково-

технічного прогресу в динамічному конкурентному середовищі. Модернізація 

покликана сформувати основи стратегії, спрямовані на прискорення 

економічного зростання при поєднанні або консолідації ринкового та 

ресурсного потенціалу підприємства, що водночас являються зовнішньої та 

внутрішньої складовими його економічного потенціалу. Науковцями 

досліджено та визначено чинники нарощення ресурсного потенціалу: 

екстенсивні – кількість економічних ресурсів, інтенсивні – продуктивність 

економічних ресурсів як визначальна якісна характеристика; чинники 

відтворення ресурсного потенціалу – ті, що сприяють збільшенню кількості і 

покращенню якісних параметрів економічних ресурсів; умови, які забезпечують 

найбільш ефективне використання ресурсного потенціалу, що визначаються 

факторами, які за заданої величини економічних ресурсів і їхньої якості 

дозволяють оптимізувати кількісні та підвищити якісні характеристики 

ресурсного потенціалу [1]. 

Якнайповніше та якнайраціональніше використання ресурсного потенціалу 

підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: 

зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню обсягів 

виробництва та реалізації, економії капітальних вкладень тощо.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дослідженню конкурентоспроможності підприємств присвячено значна 

кількість праць. Зокрема, С. Хамініч [4] визначає конкурентоспроможність 

підприємства як можливість ефективно розпоряджатись власними і позиковими 

ресурсами в умовах конкурентного ринку. Ю. Б. Іванов [1], досліджуючи 

економічну сутність категорії "конкурентоспроможність", доходить висновку, 

що найчастіше це поняття розглядають як здатність до ефективного 

використання внутрішнього потенціалу підприємства, а внутрішній потенціал - 

як основу утримання існуючих й розробки нових конкурентних переваг з метою 

успішного ведення конкурентної боротьби на ринку. Цей автор визначає 

конкурентоспроможність як самостійну системну категорію, яка відбиває 

ступінь реалізації цілей підприємства в його взаємодії з оточенням. 

Існуючі підходи до визначення поняття конкурентоспроможності 

підприємства дозволяють охарактеризувати основні її риси [3]: 

• конкурентоспроможність підприємства є відносною порівняльною 

характеристикою, яка проявляється тільки через порівняння характеристик 

підприємства з характеристиками конкурентів на  даному ринку; 

• існує тісний взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства та 

конкурентоспроможності продукції як базового елементу загальної системи, 

оскільки конкурентоспроможність підприємства значною мірою визначається 

конкурентоспроможністю окремих видів продукції, що випускається; 

• конкурентоспроможність підприємства характеризує його здатність 

проводити ефективну поточну маркетингову політику, організовувати 

виробництво, результати якого відповідатимуть потребам ринку, створювати 

умови для зниження витрат виробництва, утримувати довготривалі 
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технологічні переваги над іншими членами галузевого співтовариства; 

• конкурентоспроможність підприємства є оціночною категорією, яка 

дозволяє охарактеризувати стан функціонування і оцінити рівень розвитку 

підприємства в порівнянні з рівнем розвитку конкурентів; 

• конкурентоспроможність підприємства характеризує положення суб’єкта 

в конкурентному середовищі  в координатах часу, є динамічною величиною, 

яка  змінюється під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Отже, конкурентоспроможність - комплексна порівняльна характеристика 

підприємства, яка відображає ступінь переваги сукупності оцінювальних 

показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному 

ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників 

конкурентів.  

Сучасний  ринок визначає потребу в продукції та послугах, диктує вимоги 

до споживчих властивостей і якісних характеристик. Виходячи з цього, 

надзвичайно актуальною є проблема формування нової науково-технічної та 

інноваційної політики, що створила б умови для виробництва 

конкурентоздатної продукції та найповнішої реалізації потенційних 

можливостей країни і господарюючих суб’єктів. 

Утримання конкурентних переваг стає можливим завдяки  постійному 

вдосконаленню продукції, засобів її виробництва та всіх інших факторів. Таким 

чином, основою конкурентних переваг є процес постійного стимулювання 

оновлення і вдосконалення – процес  інноваційного розвитку [2]. Ефективне 

здійснення інновацій дозволяє створити визначальні стратегічні переваги в 

найбільш конкурентних галузях. Інноваційність спирається на процес 

удосконалення, прогресу, відкриття нового, тобто на ефективне засвоєння та 

впровадження нововведень, спрямованих як на оновлення технологій, техніки, 

організації виробництва та розроблення нової продукції, так і на проведення 

соціальних інновацій, спрямованих на ефективну зміну ринкової поведінки 

суб’єкта господарювання з метою отримання запланованих результатів. Саме 

поєднання всіх складових дозволяє підприємству, як відкритій системі, не 

тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й досягти необхідного 

рівня конкурентоспроможності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Передумовою ефективної діяльності будь-якого підприємства є здійснення 

ґрунтовного аналізу результатів його попередньої діяльності та формування 

оцінки його результативності. При цьому, як зазначають науковці, варто 

враховувати не лише ключові показники, але і фактори, що на них впливають. 

У результаті цього формується комплексна оцінка результативності діяльності 

підприємства, яка дає можливість більш об’єктивно судити про перспективи 

зростання ефективності діяльності підприємства.  

Як вважає ряд науковців та провідних економістів, саме комплексна оцінка 

результативності діяльності підприємства стає ключовим чинником 

формування стратегії діяльності для досягнення кращих результатів. 

Проблемам теорії, методології і практичним питанням комплексного 

оцінювання результатів діяльності підприємства присвятили велику кількість 

наукових праць закордонні і вітчизняні економісти: О. І. Амоша, Дж. Блэк, А. 

Браверман, С. Г. Дзюба, П. В. Журавльов, А. П. Гречан, С. С. Гринкевич, А. Г. 

Демяненко, Каплан Роберт С., Нортон Девід, О. С. Ключник, А. А. Томпсон, С. 

В. Шекшня та ін. Однак, внаслідок складності й багатоаспектності цієї 

проблеми в сучасних умовах існують питання, які потребують більш 

детального та поглибленого дослідження. 

Джерелами інформації для проведення комплексного оцінювання 

результативності діяльності підприємства є дані статистичної та фінансової 

звітності підприємства. Отримана із цих джерел інформація опрацьовується, 

будуються аналітичні таблиці одиничних (аналітичних) показників, на підставі 

яких розраховується система узагальнюючих (синтетичних) показників. Вони є 

базою розрахунку інтегрального показника, на підставі якого можна зробити 

оцінку ефективності діяльності підприємства. 

Як вважають Гречан А. П. та Радіонова Н. Й.[2], діяльність підприємства 

характеризується сукупністю показників, які ієрархічно зв’язані між собою. 

Нижній рівень ієрархії – це прості показники, які безпосередньо можуть бути 

виміряні або розраховані і надані в абсолютному або відносному виразі. 

Отримання комплексної оцінки – це поетапний перехід від оцінки одиничних 

показників до підсумкових оцінок вищого рівня і до отримання комплексної 

оцінки, що знаходитися на верхньому рівні ієрархії. Підсумкові (блокові) 

оцінки характеризують певні сторони діяльності підприємства. Комплексна 

оцінка характеризує результати діяльності підприємства в цілому. Підсумкову і 
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комплексну оцінки отримують шляхом синтезу оцінок попереднього рівня 

ієрархії на підставі застосування різного роду середніх.  

Ми також погоджуємося з думкою О. С. Ключника та О. В. Кондратюка 

[6], що основними етапами комплексної оцінки діяльності підприємства є:  

1. Формування системи оцінних показників. 

2. Оцінка одиничних показників діяльності підприємства. 

3. Синтез одиничних оцінок для отримання комплексної оцінки діяльності.  

Здійснивши ці етапи, можна отримати комплексну оцінку результативності 

діяльності підприємства, яка передбачає визначення економічного потенціалу 

суб’єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в конкурентних 

ринкових умовах.  

Разом із тим, варто відзначити, що для дієвості комплексної оцінки, у ході 

її проведення всі сфери діяльності підприємства аналізують та оцінюють із 

позицій досягнення кращого економічного результату за рахунок оптимально- 

ефективного (у тому числі і з погляду ліквідності, уникнення ризику 

банкрутства) використання наявних ресурсів, передусім фінансових. 

Для оцінки ефективності діяльності підприємства пропонується модель 

діагностики таких показників результативності: 

1) виробничої діяльності; 

2) використання необоротних активів; 

3) використання трудових ресурсів; 

4) використання матеріальних ресурсів; 

5) використання фінансових ресурсів; 

6) розрахунків із дебіторами і кредиторами [1]. 

Разом із тим, існує ряд протилежних тверджень щодо того, який показник 

є інтегральною оцінкою результативності діяльності, що великою мірою 

залежить від таких критеріїв, як напряму господарської діяльності 

підприємства, майнового стану, масштабів підприємства тощо.  

Так, серед основних методик комплексної оцінки результативності 

діяльності підприємства необхідно виділити методику Т. В. Миролюбової [7], 

яка базується на обчислюванні аналітичних показників ефективності у вигляді 

абсолютних і відносних величин. Вона характеризується простотою обчислення 

показників ефективності та присутністю інтегрального показника, який 

дозволяє проаналізувати ефект від окремих угод або видів діяльності. 

Для забезпечення всебічного моніторингу ефективності реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії можна використовувати концепцію 

збалансованих показників Р. Каплана і Д. Нортона [5], яку в умовах 

нестабільності економічного зростання пропонуємо доповнити елементами 

діагностики системи управління ризиками та інвестиційними 

капіталовкладеннями.  

Використання такої методики результативності діяльності підприємства 

передбачає оцінку поточних показників за такими перспективними напрямами: 

1) виробничий процес (собівартість реалізованої продукції, рентабельність 

продажів, транспортні, податкові витрати і т.п.); 
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2) інвестиції (дослідження, планування та розробка проектів 

підприємства); 

3) інновації (удосконалення інноваційного та операційного процесів на 

підприємстві); 

4) маркетинговий аспект (частка ринку, розширення та збереження 

клієнтської бази, рівень задоволення потреб споживача); 

5) персонал (можливості робітників і можливості застосування 

інформаційних систем); 

6) ризики (оцінка та мінімізація можливих ризиків) [4]. 

Зважаючи на те, що для визначення виокремлених показників 

використовують різні одиниці вимірювання, з метою забезпечення 

співставності, в межах заключного етапу здійснення комплексної оцінки 

результативності функціонування підприємств необхідно здійснити розрахунок 

стандартизованих показників результатів та витрат методом багатомірного 

порівняння. 

Таким чином, у результаті здійснення комплексної оцінки 

результативності господарської діяльності підприємства можна отримати його 

об’єктивну характеристику, що відображатиме одночасне та узгоджене 

вивчення сукупності показників, що відбивають всі аспекти господарських 

процесів, і містить узагальнені висновки про результати діяльності об’єкта на 

основі виявлення якісних і кількісних відмінностей від бази порівняння (плану, 

нормативів, попередніх періодів, досягнень на інших аналогічних об’єктів, 

інших можливих варіантів розвитку).  
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Після здобуття  Україною  незалежності технологічні, наукові й освітні 

спільноти опинилися в тяжкому становищі. У свій час вони забезпечували 

науково-технологічний розвиток колишнього Радянського Союзу. Однак, після 

його розпаду не було зроблено необхідні кроки для підтримки науки та 

інноваційної діяльності, що за умов переходу до ринкової економіки суттєвого 

позначилося на потенціалі її розвитку.  

Ринкова  економіка  вимагає  ініціативи  і капіталу. Відсутність своєчасних 

ініціативних рішень, досвіду залучення капіталу і мотивів для інноваційної 

діяльності створює непереборні перешкоди на шляху інвестицій у розвиток 

економіки. Щоб уникати помилок, варто приймати до уваги суттєві особливості 

нового середовища ведення бізнесу, яке характеризується частими змінами,  

технологічними  проривами  та  новим споживачем, попит якого стає дедалі 

різноманітнішим і все більш індивідуалізованим. 

Українські реалії виявляють унікальність мотивацій окремих груп впливу, 

яка виявляється через специфічність тенденцій у монополізації вітчизняних 

ринків. Перша з них — це явне бажання бути першим у країні, а не лише у 

своїй галузі. І це бажання тривалий час превалює над економічною 

доцільністю. Другою тенденцією можна вважати нестримне бажання отримати 

якомога більше всього, не замислюючись над тим, що робити з цими активами 

у майбутньому. Тактична мета — максимум прибутку зараз — абсолютно 

домінує над стратегічною доцільністю. Тож не дивно, що в Україні знос 

основних засобів упевнено наближається до 70 %, а темпи модернізації не 

перевищують 3—5 %.  Третя  тенденція  щодо  унікальності  мотивацій груп 

впливу — це далеке від цивілізаційного бажання отримати активи  задарма,  

через  використання  рейдерських  механізмів,  усіляких зловживань. За таких 

умов жодна теорія, зокрема, стратегічного менеджменту не здатна виконувати 

свою суспільну функцію [1, с. 16]. 

Якщо зосередитися на інвестиційно-інноваційному розвитку, то у 

результаті сказаного вище можна зробити певні висновки. Стан більшості 

вітчизняних підприємств є далеко не конкурентоспроможним, що стало 

результатом впливу багатьох чинників впродовдж останніх десятиліть. У країні 

сформувалася своя технологія розвитку підприємницької діяльності, яка є 

зовсім іншою в порівнянні з розвитком провідних країн світу. 

Інновація – це результат впровадження нововведення, основна мета якого 

змінити об’єкт управління. Вона є визначальним фактором отримання 

економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого 

ефекту. У той же час інновація є результатом творчої діяльності, спрямованої 
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на розробку, створення і поширення нових видів виробів, технологій, 

впровадження нових організаційних форм праці та виробництва [2]. 

Виділяють такі види інноваційних моделей розвитку економіки, як:  

1) ресурсна модель без застосування високотехнологічного виробництва 

(природні ресурси → виробництво → гроші);  

2) інноваційна модель (трансформація грошей на дослідження в знання → 

трансформація знань у майстерність працівників та інновації → перетворення 

інновацій у товар у ході виробництва → гроші);  

3) інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі 2, з якої 

вилучена стадія виробництва) [3]. 

Як свідчить практичний досвід ряду країн із різним рівнем і ефективністю 

економічного розвитку, найефективнішою є друга модель економічного 

відтворення. Проте в Україні сьогодні домінують перша і третя моделі: 

ресурсна, яка реалізується практично без застосування високотехнологічного 

виробництва, та інтелектуально-донорська. Згадані моделі у стратегічній 

перспективі мають порівняно низький рівень ефективності, оскільки вони 

призводять до виснаження ресурсів країни, до витоку факторів виробництва 

національної економіки за кордон і унеможливлюють забезпечення високих 

показників рівня добробуту населення [4].  

Однією з найбільших проблем низької конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств є те, що дуже рідко підприємства вводять нові 

технології виробництва, оновлюють товар та виводять на ринок зовсім новий 

товар. У більшості випадків всі нововведення та інноваційні технології 

вітчизняні підприємства купують за кордоном, але і такі дії не може дозволити 

собі будь-яке підприємство, а тільки одиниці. Система підтримки інвестиційно-

інноваційної діяльності в Україні розвивається дуже повільно. Науково-

дослідні інститути можуть функціонувати на повну потужність тільки у тому 

випадку, коли держава буде максимально підтримувати їхню діяльність, тому 

що підприємства не в змозі цього зробити. І хоча за даними  Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, у 2013 році 

наша країна дещо покращила своє становище по відношенню до інших країн, а 

саме - в рейтингу за глобальним інноваційним індексом в 2012 році  Україна 

посіла 63 місце серед 141 країн світу (у 2011 р. – 60-е місце серед 125 країн 

світу), проте до переходу на якісно новий тип розвитку ще дуже далеко. До 

факторів, які визначають якість інноваційної діяльності, можна віднести рівень 

розвитку вищої освіти, де Україна у 2012 р. посіла 34 місце (39 – у 2011 р.) й 

стан сфери досліджень і розробок, де за результативністю наукових досліджень 

Україна у 2012 р. посіла 30 місце (40 – у 2011 р.). Ці зміни є позитивними, але 

недостатніми для того, щоб вивести країну на конкурентне місце серед 

провідних країн світу. 

Важливо враховувати також, що досягнення науково-технічного прогресу 

все частіше знаходять своє застосування в усіх галузях діяльності, а кількість 

винаходів і розробок у провідних країнах світу швидко зростає. Тому країни, 
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які відстають у сфері інноваційної діяльності повинні чітко визначити 

механізми її активізації та стратегію свого економічного розвитку. 

Пожвавлення інноваційної діяльності в Україні потребує реалізації трьох 

основних завдань:  

– розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його 

ядра – великих корпорацій, його здатності до концентрації коштів і їх 

перерозподілу на розвиток пріоритетних напрямів; 

– дотримання державних пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій; 

– повноцінної інтеграції у глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю 

за допомогою наукоємних товарів та інтелектуальної власності. 

Вагоме місце у забезпеченні розвитку вітчизняних підприємств посідає 

державна політика та її нормативно-правове регулювання. Державна стратегія 

інноваційного розвитку України повинна бути спрямована на виконання 

потрійного завдання: 

– здійснення заходів щодо покращення якісних характеристик вітчизняного 

науково-технологічного потенціалу, інтенсифікації процесу опанування 

науковими знаннями та новими технологіями, всебічного розвитку людського 

капіталу; 

– заохочення інноваційної діяльності та інвестицій в інноваційні проекти з 

метою збільшення пропозиції інноваційних продуктів, технологій та знань; 

– стимулювання попиту учасників ринку в інноваційних продуктах, 

технологіях, знаннях, створення сприятливих умов для впровадження інновацій 

у всі сфери діяльності. 

У результаті здійснення цілеспрямованих змін у формуванні 

конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств, 

нормативно-правовому і фінансовому забезпеченні інноваційного процесу з 

часом можна домогтися позитивних структурних зрушень в економіці. Для 

цього необхідно об’єднати зусилля усіх сторін-учасників інноваційної 

діяльності для досягнення стратегічних цілей розвитку, які повинні забезпечити 

суттєве підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.     
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ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Сучасні умови трансформаційної економіки України, в яких функціонують 

підприємства, характеризуються високим рівнем нестабільності та мінливості, 

наявністю значної кількості чинників, які мають дестабілізуючий характер. В 

результаті мінливості умов ринкового середовища та ускладнення умов 

функціонування внаслідок зростання рівня конкуренції перед підприємствами 

постає необхідність формування системи управління, яка б забезпечувала 

життєздатність до виживання та опору негативним впливам внутрішнього та 

зовнішнього походження. Такі впливи спричиняють загрозу руйнування 

системи функціонування підприємства, недозволяють забезпечити  зростатння 

обсягів продукції та збільшують ймовірність настання ризиків фінансово-

економічної діяльності. 

Нестабільність умов функціонування вимагає від підприємств швидкої та 

адекватної реакції, яка б забезпечила життєздатність їх поточного існування і 

перспективного розвитку. Проте, відсутність на підприємствах цілісної 

адаптивної системи управління життєздатністю, адекватної системним загрозам 

зовнішнього середовища та спрямованої на забезпечення стабільного і 

успішного господарювання, актуалізує питання вдосконалення та розвитку 

інструментарію управління життєздатністю підприємств [2]. 

Загалом, методологічною основою управління життєздатністю 

підприємств є концептуальні положення сучасної економічної та управлінської 

теорії, зокрема – ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та 

конкурентних переваг, концепції стратегічного управління, сучасної 

управлінської парадигми, а також базові принципи та прикладні інструменти, 

напрацьовані в рамках сучасних управлінських підходів.  

Так, з позиції процесного підходу управління життєздатністю 

підприємства являє собою процес реалізації певної сукупності таких 

управлінських функцій як : 

1) цільового забезпечення – прогнозування стану підприємства, його 

можливостей протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам, рівня конкуренції 

та соціально-економічних потребностей суб’єктів ринку; 



108 
 

2) планового моделювання – відображення ступеня модельованості 

розвитку та системи взаємозв’язків життєздатності підприємства на макро- і 

мікрорівні; 

3) мотиваційного становлення – передбачає збільшення трудового 

потенціалу підприємства екстенсивним (зростання середньооблікової 

чисельності працівників) чи інтенсивним (зростання продуктивності праці) 

шляхом; 

4) організації – забезпечення ресурсно-фінансової взаємодії з суб’єктами 

території функціонування (споживачами, органами місцевого самоврядування 

та виконавчої влади, підприємствами-конкурентами) та працівниками, 

пайовиками, яких можна вважати інвестиційним резервом життєздатності; 

5) комплексного контролю – моніторинг окремих параметрів та показників 

шляхом порівняння фактичних і планованих величин, визначення відхилень із 

аналогічними параметрами підприємств-конкурентів. 

На основі таких припущень інструментами управління життєздатністю 

підприємства можна вважати ключові аспекти її забезпечення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інституційні аспекти та чинники життєздатності підприємства 
 

Інституційні 

аспекти 
Чинники життєздатності 

Економічний 

Доступність ресурсів, номенклатура й асортимент товарів, їх рівень 

якості, характер технологій, придатність матеріально-технічної бази, 

оптимізація та економія витрат 

Маркетинговий 

Рівень спеціалізації (диверсифікації), територіальна концентрація, 

система просування та збуту товару, ціноутворення, рекламна діяльність, 

форми торговельного обслуговування населення 

Фінансовий 

Ступінь ліквідності, ділової активності, платоспроможності, рівень 

капіталізації, загальний фінансовий стан, рівень інвестиційної 

привабливості 

Інноваційний 
Участь у сфері електронної комерції, ступінь оновлюваності продукції, 

використання інформаційних технологій, автоматизація бізнес-процесів 

Інтелектуально-

кадровий 

Кількісний та якісний склад персоналу, характер організаційних 

цінностей, мотивація праці, конкурентоспроможність робочого місця 

Організаційно-

структурний 

Тип організаційної структури управління, її гнучкість та раціональність, 

стиль та методи управління, гнучкість та гомеостатичність менеджменту 

 

Вважаємо, що в основі змін життєздатності підприємств, лежить 

порушення завершеності конкурентоспроможного розвитку на  ринку, в той час 

як належний моніторинг і повноцінна діяльність із гарантування 

життєздатності потребує створення ефективної динамічної системи заходів, 

спрямованих на досягнення стійкого функціонування і розвитку, своєчасної 
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мобілізації і раціонального використання ресурсного потенціалу в умовах дії 

зовнішніх та внутрішніх загроз. Так, інерційність використання маркетингового 

та організаційно-структурного інструментарію остаточно визначають 

параметри політики життєздатності, котрі, в основному, залежать від 

співвідношення темпів укрупнення підприємства, соціально-економічного 

становища території функціонування, споживчого попиту, рівня 

співробітництва з підприємствами-конкурентами та широти і стійкості 

асортименту товарів.  

Щодо нейтралізації системних загроз зовнішнього середовища, які 

інтенсивно впливають на життєздатність підприємств, то варто впроваджувати 

у дію такі заходи, які дозволять привести діяльність у відповідність до 

дискретних змін у її стосунках із зовнішнім оточенням (у динаміці) та її 

системою цінностей. Такими заходами, що змінюють ділову активність 

підприємства, та сприяють впровадженню в практику нового "способу 

життєздатності", є проникнення в нові сфери бізнесу, відмова від поточної 

предметно-виробничої спеціалізації, її істотна реорганізація і впровадження 

систем стратегічного планування. Також, необхідними є заходи, що не 

призводять до зміни звичних відношень. Проте вони досить радикальні й 

передбачають проведення широких кампаній з стимулювання збуту, різке 

зниження цін для пожвавлення споживчоослабленого попиту, великомасштабне 

списання основного капіталу, відмову від продажу товарнозастарілих 

цінностей, заміну технологічно непридатного обладнання, обмеження наймання 

робочої сили, припинення програм підвищення кваліфікації персоналу, 

скорочення витрат на інноваційну діяльність [3]. 

На нашу думку, система рішень забезпечення життєздатності є 

відображенням засобів управління капіталом, ефективного використання 

ресурсного потенціалу, реалізації конкурентної стратегії та бізнес-планування 

окремих показників господарсько-фінансової діяльності підприємства. Так, 

враховуючи інституційні аспекти, життєздатний стан підприємства має місце 

тільки у разі наявності чистих активів (різниця між ринковою вартістю наявних 

активів і величиною зобов’язань) та активів для забезпечення виконання 

зобов’язань щодо повернення позикового капіталу і забезпечення необхідного 

рівня ліквідності активів, які фінансуються за рахунок позикових коштів.  

Позаяк, питання оптимальної впорядкованості і самоорганізації системи є 

ключовими у забезпеченні життєздатності в умовах системних загроз 

зовнішнього середовища. При виборі механізмів життєздатності підприємства 

обмежені можливостями визначати їх ефективність шляхом спроб і помилок, бо 

кожна із помилок може закінчитися втратою прибутку та збільшенням витрат. 

Оптимальним варіантом є рішення, які прийняті на основі знань про 

забезпечення економічної безпеки суб’єкта на підставі вхідних впливів з боку 

зовнішнього середовища та внутрішніх ризиків, які надходять на його вхід [2].  

Таким чином, системність взаємозв’язків життєздатності на макро- та 

мікрорівні є засобом забезпечення життєздатності окремих суб’єктів 

господарювання і розвитку конкурентного середовища. При цьому, 
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узагальнюючими критеріями життєздатності підприємства в умовах системних 

загроз зовнішнього середовища є зростання сегменту охоплення ринку, 

покращення маркетингової інфраструктури території функціонування, 

реалізація інноваційних підходів до розвитку, забезпечення фінансової 

стійкості, платоспроможності та ділової активності. 
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ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ  

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Невід’ємною складовою розвитку кожної незалежної держави є 

енергетична безпека. Нераціональне споживання енергоресурсів, висока 

енергоємність економіки, високий рівень імпорту органічного палива 

посилюють економічну, енергетичну та політичну залежність країни. В 

сучасному суспільстві підвищення рівня енергетичної безпеки, екологічно 

безпечне, повне та надійне задоволення людських потреб в енергетичних 

продуктах, України, зокрема, розглядається через можливість використання 

потенціалу альтернативних джерел енергії, якими забезпечується вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії. 

Загальновідомо, що альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела 

енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль 

та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси - 

доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів [1]. При 

цьому основними напрямами розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел 

енергії (НВДЕ) в Україні є: вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, 

гідроенергетика, геотермальна енергетика. Причому, співвідношення питомої 

ваги кожного виду в їх загальному обсязі мінливе за рахунок зниження питомих 

капітальних витрат на їхнє будівництво. 
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Варто зауважити, що на перспективи розвитку відновлюваних джерел 

енергії вагомий вплив чинить система державного економічного стимулювання. 

У багатьох країнах світу уряди виділяють значні дотації, діє система 

податкових пільг і заохочень. У той же час Україна використовує такі 

механізми стимулювання виробництва відновлюваної електроенергії, як: 

1) "зелений" тариф;  

2) пільги в оподаткуванні;  

3) пільговий режим приєднання до електричної мережі [2, с.9]. 

Так, "зелений" тариф базується на економічному механізмі, спрямованому 

на стимулювання виробництва електроенергії відновлюваною енергетикою. 

Його застосування, зазвичай, побудоване на використанні наступних 

інструментів: гарантованого доступу до енергомережі; довгострокових 

контрактах на придбання електроенергії; встановленні відносно високих 

закупівельних цін, які враховують вартість відновлюваних джерел енергії. 

Разом із тим, варто зауважити, що "зелений" тариф не поширюється на 

електроенергію, для виробництва якої одночасно використовують як 

відновлювані, так і традиційні джерела [2, с.10], тоді як схема стимулювання 

виробництва електроенергії за допомогою "зеленого" тарифу встановлена до 

01.01.2030 р. та поширюється на суб’єктів господарювання, які виробляють 

електроенергію з відновлюваних джерел енергії на електростанціях, введених в 

експлуатацію в період її чинності.  

Окрім того, держава гарантує законодавче закріплення вимоги про 

закупівлю електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, протягом усього 

строку дії порядку стимулювання, і оплату такої електроенергії в повному 

обсязі [2, с.10].  Так, розмір "зеленого" тарифу на електроенергію, вироблену 

електростанціями, що будуть введені в експлуатацію або істотно модернізовані 

після 2014, 2020 і 2024 років, знижується на 10%, 20% і 30%, відповідно. 

Електростанції вважаються істотно модернізованими, якщо вартість 

модернізації енергетичного обладнання перевищує 50% від його початкової 

вартості [2, с.10]. 

Відтак, із метою стимулювання виробництва електроенергії з 

відновлюваних джерел в Україні діють і податкові пільги, які передбачають 

звільнення виробників від сплати: 

1) податку на додану вартість і митних зборів на імпорт обладнання, 

пов’язаного з виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел, яке 

міститься в переліку, затвердженому урядом України;  

2) податкового зобов’язання у вигляді спеціальної надбавки на 

виробництво електроенергії (3% від виробленої електроенергії);  

3) податку з прибутку, отриманого від основної діяльності компанії, що 

генерує електроенергію виключно з відновлюваних джерел, на період до 

01.01.2021 р. 

Крім того, електростанції, які виробляють електроенергію з відновлюваних 

джерел, сплачують лише 25% земельного податку за земельні ділянки, що 

використовуються під такими потужностями. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


112 
 

Зауважимо, що вагому роль у стимулюванні розвитку відновлюваної 

енергетики України відіграє міжнародне співробітництво. Так, у рамках ООН у 

2009 р. створена спеціальна Міжнародна агенція з відновлювальної енергетики 

(IRENA), участь країни в якій дозволить:  

-пом’якшити наслідки світової фінансової кризи для України та вирішення 

основних проблем використання відновлюваних джерел енергії; 

-розвинути активне співробітництво між Україною та розвинутими 

державами з метою отримання інвестицій та передового досвіду у сфері 

відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та енергозбереження; 

-підвищити ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

-використати практичні поради для України щодо покращення 

нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та енергозбереження; 

-прискорити здійснення структурної перебудови економіки України; 

-підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових 

ринках; 

-зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище; 

-прискорити вихід з кризи шляхом зменшення залежності від імпортованих 

енергоносіїв.  

Необхідно також наголосити, що відновлювана енергетика виступає 

пріоритетним напрямом інвестування. Лише у 2013 році на підтримку проектів 

з розвитку нетрадиційної енергетики в Україні Європейський банк 

реконструкції і розвитку виділив 54 млн. євро. Профінансовано, зокрема, 

будівництво сонячної електростанції потужністю 4,2 MВт в Одеській області, 

вітряного парку "Новоазовський" потужністю 57,5 MВт, а також теплової 

електростанції потужністю 18 MВт у Київській області, яка працюватиме на 

деревних відходах. 

До будівництва сонячної електростанції в Чорнобильській зоні відчуження 

у 2014 році планує приступити компанія Vipiemme Solar SRL (Італія), що 

забезпечує розвиток сонячної енергетики в структурі групи Vipiemme SPA. 13 

лютого 2014 року підписано меморандум з компанією Vipiemme Solar SRL, 

котрий передбачає установку сонячних панелей потужністю до 0,5 МВт у зоні 

відчуження, співпрацю та обмін досвідом із питань будівництва електростанцій 

та виробництва сонячної енергії. 

Отже, проведене дослідження засвідчило, що сьогодні вартість 

виробництва електроенергії нетрадиційними джерелами є значно вищою, 

порівняно з даним процесом на базі традиційних. Тому для забезпечення 

енергетичної безпеки важливо, щоб розвиток відновлюваних джерел енергії 

України супроводжувався використанням механізмів державної підтримки та 

стимулювання, а умови конкуренції були рівними. 
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЙ МАРКЕТИНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Усяке виробництво зіштовхується з проблемами, як знайти ринки збуту, 

зайняти на них гідне місце й установити найбільш оптимальні ціни на 

пропонований товар. Найбільш істотними є питання: що, і як робити для 

підтримки постійного попиту на свою продукцію та як грамотно інформувати 

про її властивості і якісні переваги потенційних споживачів. Для рішення даних 

завдань існує такий  інформаційноємний і потребуючий певних витрат процес, 

як маркетинг. Адже, основними причинами комерційних невдач є: 

- некомпетентність, недосвідченість у даній справі, відсутність навичок 

керування, незнання законів міжособистісного спілкування; 

- переоцінка фінансових можливостей (недостача стартового капіталу), як 

наслідок, заниження реальних витрат, помилок у швидкості обігу коштів, 

занадто оптимістичні надії на обсяг продажів; 

- документально неоформлене дослідження особливостей ринку, що 

призводить до невірних обґрунтувань і вимог споживчих властивостей та 

технічних якостей продукції; 

- незнання основ роботи з фінансами, що призводить до недотримання 

кошторисів, заморожування коштів і невиправданого залучення кредитних 

ресурсів. 

Розрізняють маркетинг, як концепцію мислення, і як комплекс дій. Існує 

короткостроковий (рік, півтора), середньостроковий (3 - 5 років) та 

довгостроковий (від 10 до 15 років) маркетинговий прогноз. 

На сьогодні немає єдиної схеми побудови маркетингових систем і не існує 

універсального шаблона для організації діяльності в даній сфері. Філософія 

маркетингу характеризується не стільки видом діяльності, скільки конкретною 

метою. 

Неправильною є та маркетингова політика, яка спрямована лише на 

рекламу й збут при повному ігноруванні досліджень, пов’язаних із споживчим 

попитом. При вивченні потреб потенційного покупця, його мотивацій, бажань і 

вимог необхідно враховувати соціальні, правові, економічні та екологічні 

фактори. 

Відповідно, маркетинг у роздрібній торгівлі розпочинають із вивчення 

потреб споживачів, а завершують продажем товарів [1]. Науково-технічні 

маркетингові дослідження з вивчення ринку й узагальнення потреб купівельної 

маси сприяють успішній реалізації товарів. 

Сьогодні вплив роздрібних торговців на кінцевого споживача зростає, що є 

результатом успішної реалізації маркетингових програм, які приймає 

роздрібний оператор, і які мають ряд переваг перед виробниками: 
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- абсолютний контроль над подальшою долею марки; 

- персоніфікація й можливість керування взаєминами з покупцями; 

- застосування немасових маркетингових комунікацій (зовнішня і 

транспортна реклама, маркетинг подій, пряме поштове розсилання, 

стимулювання продажів, мерчандайзинг, зв’язки з громадськістю, спеціальні 

маркетингові заходи); 

- близькість контакту з покупцем; 

- можливість впливу на процес ухвалення рішення в місцях продажів 

(близько 70% покупок відбуваються спонтанно, тобто під впливом внутрішньої 

реклами, мерчандайзингу, кваліфікованого обслуговування, атмосфери 

магазину - звуків, квітів). 

Всі ці аспекти, а також маркетингові програми роздрібного торговця, 

пов’язані з визначенням цільового ринку, асортиментною політикою, ціною, 

вибором місця розташування, характеризує маркетинг у роздрібній торгівлі. 

Іншими словами, проаналізувавши зовнішнє і внутрішнє середовище 

потенційного ринку, роздрібний торговець приступає до вибору маркетингової 

стратегії.  

Стратегії маркетингу являють собою набір пріоритетів фірми 

стратегічного характеру, використовуваних для досягнення її головних цілей 

ринкової діяльності. У науковій літературі [2, 3] стратегії маркетингу 

класифікують за різними ознаками: залежно від  стану ринку (новий, існуючий) 

і товару (новий, існуючий); конкурентів та стану компанії на ринку. 

Стратегії, що визначають маркетингову діяльність, залежно від стану 

ринку й товару, є найбільш узагальнюючими. Ринок ділиться на 2 частини - 

існуючий, тобто той, який уже залучив достатнє число споживачів і є 

розвинутим на даній території, і новий, тобто той, якого немає на даній 

території або про нього поки що ніхто не знає. Аналогічно поділяється і товар: 

на  існуючий, про який знають споживачі, та новий, якого немає  на ринкуабо 

про нього не знають. 

Матриця Ансоффа [4] дозволяє наочно представити стратегії розвитку 

роздрібного торговця в співвідношенні понять "товар" і "ринок", а також 

оцінити ймовірності успіху й невдач. Використовуючи дану матрицю, можна 

визначити наступні стратегії:  

1. Стратегія проникнення на ринок, яка не потребує особливих інновацій, 

тому що ринок уже досить розвинений і товар всім добре відомий. Таку 

стратегію використовують нові компанії або ті, які активно розвиваються. 

2. Стратегія розвитку ринку націлена на залучення нових покупців. 

Досягається шляхом розширення території впровадження товару (географічна 

експансія) або залучення нових груп споживачів у межах освоєної території 

(стратегія створення нових ринків).  

3. Стратегія розвитку маловідомого товару або розробка нового товару -  

ризикована стратегія, але у випадку успіху приносить величезний прибуток. У 

даному випадку важливо, щоб товар був принципово новим і в ньому відчували 

потребу споживачі. 
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4. Стратегія диверсифікації пов’язана з розширенням номенклатури і 

асортименту реалізації товарів.  

Загалом, маркетингові стратегії реалізуються завдяки таким тактичним 

заходам, як: вивчення ринків із метою формування попиту й стимулювання 

збуту; аналіз реалізації товарів і управління їх номенклатурою з метою 

максимального задоволення ринкових вимог; прямі контакти зі споживачами; 

збільшення й навчання персоналу закордонних представництв; активна участь у 

виставках і ярмарках; розширення номенклатури (диверсифікованість) 

експортованих товарів; створення й підвищення ефективності сервісу; 

адаптація товару до специфічних вимог покупця; рекламні заходи;  цінова 

політика. 

Отже, повноцінна реалізація маркетингових стратегій дозволить 

забезпечити активність діяльності компанії і максимально задовольнити 

потреби споживачів. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності 

здійснюється на умовах її комерціалізації. Господарська діяльність стає засобом 

реалізації економічних інтересів. Для того, щоб приватні інтереси (власника, 

інвестора) реалізовувалися у своїй сукупності (в інноваційному проекті), 

потрібно, щоб комерціалізація інтелектуальної власності давала власнику, 

інвестору надлишок доходу над їх витратами, тобто можливість збагачення. У 

цьому випадку інтелектуальний капітал у формі інтелектуальної власності 

набуває споживчих якостей. Отримання надлишку над витратами є основним 

рушієм підприємництва. 

Ринок інтелектуальної власності – система економічних відносин з 

приводу купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності. Угоди на ньому 

оформляються як передача виключних прав на ці об’єкти. Таким чином, 
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сутнісною особливістю зазначеного ринку є те, що на ньому обертаються не 

продукти інтелектуальної діяльності, а права на них. Відтак вартість об'єктів 

постає як вартість прав, а об’єктом купівлі-продажу є охоронні документи. 

Характерними ознаками ринку інтелектуальної власності є: високий 

ступінь монополізації, висока норма прибутку, багаторічні та глибокі зв'язки 

покупців і продавців. 

Відносини, що складаються між суб’єктами ринку інтелектуальної 

власності, набувають інституційного оформлення на різних сегментах ринку 

інтелектуальної власності. Серед цих сегментів можна виокремити такі: ринок 

авторських прав, ринок прав на програми для ЕОМ та бази даних, ринок прав 

на товарні знаки і знаки обслуговування, ринок патентних прав, ринок ноу-хау 

та інжинірингових послуг (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні сегменти ринку інтелектуальної власності 

 

Ринок інтелектуальної власності 

Ринок авторських прав та на програми для ЕОМ та бази даних 

на якому укладають такі види авторських договорів: 

 про часткову передачу виключних прав; 

 про передачу всіх майнових прав; 

 про передачу невиключних прав. 
 

Ринок прав на товарні знаки та знаки обслуговування, 

де укладають угоди іде до палання власником товарного знака або знака 

обслуговування, дозволу на його використання контрагентам за дотримання 

певних умов (терміну, території, способів, вимог щодо якості товару або послуг). 

Ринок патентних прав, 
на якому укладають угоди щодо передачі прав на використання об’єктів промислової 

власності, що охороняються патентами (винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків тощо), а саме: 

 виключні, які гарантують покупцеві відсутність конкуренції з боку 

власника в часових і територіальних межах, зазначених у договорі; 

 невиключні, які надають право на використання певного об’єкта 

промислової власності, не позбавляючи цього права інших суб’єктів. 

господарювання. 
 

Ринок ноу-хау, інжинірингових послуг, 

на якому укладають такі угоди: 

 про передачу ноу-хау в матеріалізованій формі (документів, 

фотографій, комп’ютерних програм, баз даних); 

 про передачу ноу-хау в не матеріалізованій формі (консультацій, 

навчання, технологічної допомоги); 

 про надання інжинірингових послуг. 
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На практиці ринок патентних прав, ринок ноу-хау та інжинірингових 

послуг тісно взаємопов’язані і, як правило, доповнюють один одного. 

Основними суб’єктами відносин щодо комерціалізації інтелектуальної 

власності в сучасній ринковій економіці виступають: автори, творці 

інтелектуальних продуктів; трудові колективи, організації, діяльність яких 

пов’язана зі створенням та використанням об’єктів інтелектуальної власності; 

органи державного управління національною інноваційною системою; 

інвестори, що фінансують створення та використання об’єктів інтелектуальної 

власності; виробники та споживачі інтелектуальної продукції [2, с.14]. 

З означених позицій, варто зазначити, що інтелектуальний капітал набуває 

авансової вартості у процесі господарської діяльності, тобто коли він 

створюється і використовується даним підприємством чи реалізується іншим 

суб'єктом господарювання. 

Для того, щоб зрозуміти, звідки береться надлишок над авансовим 

капіталом, доцільно  проаналізувати процеси, які здійснюються безпосередньо 

у процесі створення інтелектуального продукту, тобто у результаті свідомих дій 

підприємця (власника, інвестора). 

В умовах господарської діяльності підприємство для створення 

інтелектуального продукту, насамперед, авансує кошти (інвестиції) для 

придбання необхідних факторів виробництва, тобто елементів постійного та 

змінного капіталу. У даному випадку інвестиції необхідно розглядати як 

виробничий капітал, функцією котрого є створення інтелектуального продукту 

і додаткової вартості. Для одержання вартості і додаткової вартості у грошовій 

формі необхідно продати продукт капіталу. У даному випадку капітал набуває 

форми товарного капіталу, головною функцією якого є реалізація 

інтелектуального продукту та одержання додаткової вартості у грошовій формі. 

Спостерігаємо кругообіг інтелектуального капіталу. 

З означених позицій, інтелектуальний капітал у чистому вигляді – це 

створений або придбаний інтелектуальний продукт, що має вартісну оцінку, 

об’єктивований та ідентифікований, утримується суб’єктом господарювання з 

метою одержання прибутку (додаткової вартості). Вартість інтелектуального 

продукту, створеного за умов застосування найманої праці, визначається як 

сума постійного і змінного капіталу та додаткової вартості. При використанні 

створеного інтелектуального продукту безпосередньо на самому підприємстві 

додаткова вартість складається з двох складових: 

 частини додаткової вартості, що входить до складу інтелектуального 

капіталу, отриманого в чистому вигляді; 

 решти додаткової вартості, отриманої при реалізації продукції з 

використанням інтелектуального капіталу в чистому вигляді, тобто на 

умовах використання вже оновлених або удосконалених засобів і 

предметів праці, найманої робочої сили. 

Господарська діяльність пов’язана в бізнесом, тому підприємець, маючи у 

своєму активі продукт інтелектуальної власності, може розпоряджатися ним на 
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свій розсуд. У сучасній ринковій економіці є два основні способи 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1, с.385]: 

1) продаж (відчуження) майнових прав, за якого продавець позбавляється 

цих прав назавжди, отримуючи за них одноразову плату (ціну об'єктів 

інтелектуальної власності) або даруючи їх на безоплатній основ; 

2) передача майнових прав шляхом ліцензування, за якою продавець надає 

іншим особам дозвіл на здійснення ї певних дій у визначений період на певній 

території. 

Комерціалізація інтелектуальної власності виникає при використанні 

результатів діяльності на умовах укладання договорів, що передбачено статтею 

41 Цивільного Кодексу України. Зобов’язання виникають у момент, коли 

договір, укладений за взаємною згодою сторін, стає чинним. У цьому випадку 

проблема комерціалізації інтелектуальної власності розглядається у правовій 

площині, а розгляду мають передувати економіко-фінансові розрахунки, з 

якими пов’язане визначення вартості переданих прав та економічних наслідків. 

При цьому варто чітко відрізняти вартість інтелектуальної власності від 

вартості прав на її придбання або продаж. 

Отже, з економіко-фінансової точки зору, інтелектуальна власність в 

умовах комерціалізації набуває головної ознаки – це спроможність за її рахунок 

отримати дохід та принести відповідний ефект при її використанні. 
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ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ НА ОПТИМІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ 

ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

У сучасних економічних умовах оптова торгівля виступає каталізатором 

структурних перетворень і сприяє забезпеченню збалансованості внутрішнього 

ринку. Принципова зміна засад господарювання відкинула потребу в складній і 

багатоканальній структурі оптових організацій. Внаслідок чого вона поступово 

перетворюється в комерційного посередника, котрий здійснює свою діяльність 

на принципах підприємництва, маркетингу та менеджменту. 

Оптова торгівля поряд із іншими учасниками товарного ринку бере 

активну участь у формуванні системи господарських зв'язків, організації та 

проведенні різноманітних комерційних операцій і оборудок. Водночас вона має 
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деякі внутрішні особливості та відмінності, що дозволяють кваліфікувати її в 

окрему підгалузь галузі торгівлі [1, с.24]. 

Орієнтація на споживача, а не на постачальника-товаровиробника, є 

характерною рисою нової ролі та функціонального призначення оптового 

посередника в сфері товарного обігу. Суттєво підвищується роль оптового 

посередника, якщо він спроможний виконувати й таку функцію, як 

комунікаційна (особливо з напрямів, пов'язаних із рекламуванням товарів та 

послуг, формуванням попиту на них, стимулюванням збуту) та обслуговування 

постачальників товарів і оптових покупців шляхом надання різноманітних 

видів послуг за прийнятними цінами. Важливу роль відіграють оптові 

посередники в організації системи товарообігу, виконуючи належним чином 

логістичну функцію. Зі зростанням конкуренції на українському ринку 

споживчих товарів усе більше оптових підприємств визнають переваги 

логістичного підходу до управління товарними потоками (рис. 1). 

Останнім часом інтенсивно розвиваються нові логістичні принципи 

організації товарообігу. Їхня суть полягає у впровадженні цільових систем 

логістичного управління рухом товарів або в проектуванні та формуванні 

логістичних каналів розподілу товарів, які забезпечують оптимальну взаємодію 

основних функціональних блоків управління постачанням, упаковкою, 

транспортуванням; складуванням, реалізацією товарів та обслуговуванням. Із 

розвитком логістичних функцій можливі організаційні перетворення в системі 

комерційно-посередницьких структур, зміни в їхній спеціалізації. Здійснюється 

процес інтеграції у великі логістичні компанії та товаророзподільчі центри, які 

об'єднують оптові підприємства, транспортні термінали та склади підприємств, 

що обслуговуються. Це дозволяє раціоналізувати процес товарообігу, 

забезпечити економію загальносистемних витрат і отримати максимальний 

економічний ефект. У зв'язку з цим значно підвищується значення глобальної 

комп'ютерної мережі Інтернет, на відповідних серверах якої сконцентровано 

інформацію про місця знаходження та переміщення товарів. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Функції оптових посередників із повним циклом обслуговування 

Істотну роль в розвитку оптової торгівлі та підвищенні ефективності 

використання його складського господарства відіграє застосування теорії 

логістики, яка передбачає інтегроване управління матеріальними, 

Торгово-технологічні 
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інформаційними та фінансовими потоками від виробництва до споживання, 

підпорядкування інтересів виробництва та торгівлі вимогам оптимальної 

організації товаропросування. У сучасних умовах виникає потреба у функціях 

економічного впливу на вантажопотоки через систему договірних відносин 

посередників із вантажовідправниками, транспортними підприємствами та 

отримувачами вантажів. Оптова торгівля повинна активно пропонувати свої 

послуги та свою матеріально-технічну базу для організації руху таких 

вантажопотоків і залучати її до складу загальних та глобальних логістичних 

систем [2, с.463]. 

Оптові підприємства повинні надавати послуги щодо транспортно-

складського обслуговування та приймати участь у модернізації складського 

господарства своїх партнерів. У подальшому доцільно надавати послуги 

маркетингового характеру з одночасним здійсненням комплексного 

обслуговування замовників щодо закупівлі, продажу товарів і 

товаропросування. 

У сучасних складних економічних умовах оптові підприємства можуть 

отримувати додаткові кошти шляхом здавання вільних складських приміщень 

та ємкостей в оренду, а також шляхом організації на цих площах нових типів 

складів, зокрема, консигнаційних. Всі ці заходи потребують чіткого управління 

та надійної інформаційної підтримки процесів управління рухом товарів на 

складах; товаропостачанням; системою ритмічної поставки товарів у роздрібну 

торговельну мережу на основі розробки графіку відбору товарів і їх 

централізованої доставки. 

На наш погляд, ключову роль у вирішенні глобальних логістичних завдань 

відіграють так звані "міжнародні канальні посередники", до яких відносять: 

міжнародні транспортно-експедиторські фірми; транспортні організації та 

компанії з управління експортними операціями; зовнішньоторговельні компанії 

та представництва; брокерські та агентські фірми; компанії по упаковці товарів 

в експортно-імпортних операціях та ін. Найбільші пакети логістичних послуг 

зазвичай пропонують великі міжнародні транспортно-експедиторські фірми. 

Діяльність більшості цих фірм сертифікована стандартом ISO 9002, що свідчить 

про високий рівень послуг. 

Вважаємо, що важливе значення для розвитку оптової торгівлі має досвід 

формування глобальних торговельних, транспортних і телекомунікаційних 

мереж, які розробляються в країнах ЄС (наприклад, "Collmodul", "Hermes", 

"Docimel", "TEDIM" під управлінням "UNCTAD", "Tacis" та ін.), метою яких є 

підвищення якості сервісу під час управління товаропросуванням; покращення 

екології; зниження логістичних витрат (зокрема, на транспортування та 

управління запасами) за рахунок зняття митних, тарифних, податкових та 

інших бар’єрів; раціоналізація вантажопотоків; створення мережі розподільчих 

логістичних центрів; формування торговельної, транспортної та 

телекомунікаційної інфраструктури тощо. 

Це зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: встановлення 

раціональних зв’язків між оптовими посередниками; розробка методів оцінки їх 
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ефективності; мінімізація кількості транзакційних операцій і відповідних 

логістичних витрат. Вважаємо, що їх успішна реалізація можлива лише в 

глобальних логістичних системах різного рівня.  

Отже, впровадження сучасних інструментів глобальної логістики є одним 

із стратегічних шляхів підвищення конкурентноздатності вітчизняних суб’єктів 

оптової торгівлі. 

Підсумовуючи зазначимо, що одним із ефективних напрямів економічного 

розвитку оптової торгівлі є розробка та впровадження логістичних 

транспортно-розподільчих систем, які функціонують на основі логістичних 

принципів із використанням логістичних технологій в організації та управлінні 

товарними, транспортними, фінансовими, інформаційними та сервісними 

потоками. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Україна володіє значним виробничо-ресурсним потенціалом, ефективне 

використання якого дозволило б майже повністю забезпечити потреби 

внутрішнього споживання за рахунок товарів, виготовлених на території нашої 

держави, а також значно наростити обсяги експорту, покращивши таким чином 

місце держави в системі міжнародного поділу праці. 

Проте недостатньо ефективна промислова і структурна політика призвели 

до критичного насичення внутрішнього ринку імпортною продукцією (причому 

не завжди належної якості та за прийнятною ціною), а також витіснення 

вітчизняного товаровиробника. За даними офіційної статистики у 2011 році 

частка товарів, виготовлених на території України, у загальному роздрібному 

товарообороті становила 61,9 % (та зменшилася за останні 5 років на 8,6 

відсоткових пунктів), а непродовольчих товарів –  47,2 % (зменшення за цей же 

період становило 10,4 в. п.). 

Наслідком цих негативних тенденцій є зменшення обсягів вітчизняного 

виробництва та ВВП, витіснення вітчизняного виробника з внутрішнього 

ринку, зниження рівня зайнятості та зменшення податкових надходжень до 
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державного і місцевого бюджетів. Ситуацію ускладнюють проблеми 

погіршення інвестиційного та інноваційного середовища, структурних 

характеристик капіталізації національної економіки, зростання боргових 

зобов’язань наших товаровиробників та економіки загалом. 

З метою зміни цієї негативної ситуації необхідно активізувати зусилля влади 

та суб’єктів господарювання задля витіснення з вітчизняного внутрішнього ринку 

імпортних товарів та відновлення позицій товарів, виготовлених на території 

України. Не останню роль у цьому процесі можуть відіграти підприємства 

торгівлі. Але на сьогодні їх можливості обмежуються невисоким рівнем 

інноваційності господарювання та управління бізнес-процесами. 

Тому позитивно, що в Україні хоча й невисокими темпами, але все ж таки 

збільшуються обсяги та частка інноваційної діяльності у посередництві та 

торгівлі. У 2008-2010 рр. частка інноваційних підприємств у посередницькій 

сфері становила 29,1 %, поступаючись лише підприємствам промисловості, та 

збільшилася відносно періоду 2006-2008 рр. на 4,8 в. п. Причому за 

аналізований період інноваційна активність у торгівлі була вищою за середню в 

економіці: у 2006-2008 рр. – на 6,3 %, у 2008-2010 рр. – на 8,1 %; а темпи її 

зростання були вищими – на 1,8 в. п. 

Попри те, торгівля поступається за показником охопленості персоналу 

підприємств інноваційною діяльністю, у 2008-2010 рр. частка працюючих на 

інноваційно активних підприємствах торгівлі становила 25,8 %, що на 14,0 % 

менше, ніж у середньому по економіці. Але, позитивно, що кількість 

працівників торговельних підприємств, які займаються інноваціями, 

збільшується (на 4,8 в п.) у той час, як в економіці держави – зменшується (на 

3,5 в. п.). Це засвідчує наявність потенціалу та попиту на розвиток інновацій в 

торгівлі. 

Відстає на разі торгівля і за показником частки проданих товарів 

інноваційно активними підприємствами. Але, якщо у 2006-2008 рр. такі 

підприємства займали лише 20,3 % ринку, то у 2008-2010 рр. – вже 33,8 %, що 

позитивно та засвідчує сприятливий вплив збільшення обсягів інноваційної 

діяльності на обсяги господарювання підприємств. Підтвердженням цього є і 

значно швидші темпи зростання обсягів продажу товарів інноваційних 

підприємств торгівлі порівняно з аналогічним показником для економіки в 

цілому (перевищення становило 9,2 в. п.).    

На жаль, не можемо констатувати настільки ж позитивних зрушень щодо 

таких показників, як: частка проданих товарів, що були новими для ринку; 

частка підприємств торгівлі з технологічними інноваціями, що мали партнера з 

інноваційної співпраці; частка підприємств торгівлі з технологічними 

інноваціями, що отримували державну фінансову допомогу. Вважаємо, що 

керівництву вітчизняних торговельних підприємств та органам влади необхідно 

працювати над покращенням ситуації у цій сфері, адже погіршення зазначених 

показників свідчить про недостатність впливу та співпраці торгівлі з 

виробничим сектором щодо створення спільних торгових марок та виробництва 

нових інноваційних товарів, послаблення міжсекторальної та міжгалузевої 
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співпраці в інноваційній сфері (що негативно, адже інноваційні витрати 

традиційно значні і їх здійснювати самотужки в посткризовий період доволі 

складно; недоліком є недоотримання переваг спеціалізації торговельних 

підприємств на торговельній діяльності, а інноваційних – на дослідженнях, 

розробках та отриманні результатів інтелектуальної творчої діяльності), 

зменшення уваги держави щодо підтримки інноваційно активних підприємств 

торгівлі у той час, як зміцнюються позиції суб’єктів господарювання з 

іноземним капіталом на внутрішньому ринку України. 

Отже, органам державного управління задля стимулювання інноваційного 

розвитку вітчизняних підприємств торгівлі та забезпечення вищої ефективності 

політики імпортозаміщення необхідно: розробити та реалізовувати регіональні і 

місцеві програми інноваційного розвитку внутрішнього ринку та сфери 

товарного обігу; реалізувати низку пілотних інноваційних проектів у торгівлі; 

впровадити механізми стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних 

торговельних підприємств шляхом надання їм податкових преференцій; 

підтримувати та розвивати співпрацю і коопераційні відносини торговельних 

підприємств із виробниками товарів і власниками торгових марок з метою 

забезпечення зростаючої частки продуктових інновацій; реалізувати низку 

грантових проектів, спрямованих на підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня персоналу торговельних підприємств, а також на ініціювання 

співробітництва представників підприємств торгівлі та науково-дослідних 

організацій. 

Керівникам торговельних підприємств необхідно працювати над 

удосконаленням організаційної структури управління та введенням у штат 

фахівців (структурних підрозділів) з розвитку інноваційної діяльності; 

покращенням структури кадрів та збільшенням частки керівників і фахівців із 

вищою освітою та  досвідом науково-дослідної роботи; ініціюванням створення 

кластерів за участю підприємств торгівлі, науково-дослідних установ, 

фінансово-кредитних організацій, інституцій інноваційної інфраструктури; 

удосконаленням асортиментної структури у напрямі розширення частки 

інноваційних товарів, а також над посиленням співпраці з виробниками та 

дистриб’юторами інноваційної продукції. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на   власний   

ризик, господарська  діяльність,  що здійснюється суб'єктами  господарювання  

(підприємцями)  з  метою  досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку [1]. 

Відповідно до розмірів підприємств та масштабів їх діяльності 

підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. У світі є фірми-гіганти з 

багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки й сотні тисяч 

працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві-три 

особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, 

технологічного типу виробничого процесу, здатності швидко реагувати на 

зміни ринкової ситуації, рух попиту, появу нових потреб у суспільстві тощо. 

Світовий досвід і практика господарювання показують, що 

найважливішою ознакою ринкової економіки є існування та взаємодія багатьох 

великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. 

Найбільш динамічним елементом структури національної економіки, що 

постійно змінюється, є мале підприємництво. 

Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого 

підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних 

систем, свідчать про те, що воно є одним із засобів усунення диспропорцій на 

окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення 

безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого 

насичення ринку товарами та послугами [2, c.23]. 

Нестійкість малого підприємства внаслідок обмеженості ресурсів, а також 

підвищеної чутливості до змін в економіці, набагато вищі, ніж у великих і 

середніх підприємницьких структурах. Близько 80% малих підприємств 

існують рік-два [4], а більше третини є збитковими. 

Причиною того, що малі підприємства багатьох галузей економіки 

опинилися в борговій залежності, є важкість отримання банківських кредитів. 

Як правило, банківські установи здійснюють кредитування на коротко- та 

середньотерміновій основі під заставу, що набагато перевищує надану позику. 

Фінансова допомога, яку надають Український фонд підтримки 

підприємництва та Державний інноваційний фонд, є досить незначною. Тому 

важливим заходом державної підтримки має бути надання малим підприємцям 

пільгових кредитів та їх державне гарантування. 

В умовах, коли державна фінансова політика з підтримки малого 

підприємництва не здатна створити умови для необхідного розвитку 
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інфраструктури, що стимулювало б ефективніше функціонування та 

проникнення малого бізнесу в нові галузі економіки, з кожним роком зростають 

обсяги міжнародної підтримки. Створюються нові бізнес-центри та кредитні 

лінії, проте інвестиції міжнародних фондів у розвиток малого підприємництва у 

вітчизняній економіці все ж у рази менші, ніж в інших європейських країнах. 

Це пояснюється тим, що в Україні низькі показники рівня свободи бізнесу: [5] у 

рейтингу Інституту Фрайзера (Канада) "Економічна свобода в світі-2013" 

Україна посіла 161-ше місце у списку з 177 країн і ввійшла до зони 

"деспотичних країн"[7]. 

За словами ж самих підприємців, основним бар’єром розвитку малого 

підприємництва в Україні є надмірний податковий тиск. Особливої 

актуальності ця проблема набула у зв’язку з прийняттям нового Податкового 

кодексу, згідно з яким суб’єкти-платники єдиного податку тепер поділяються 

на 4 групи за видами діяльності та іншими критеріями з різними ставками 

оподаткування. 

Як наслідок, частина малих підприємців багатьох видів діяльності, що 

користувалися спрощеною системою оподаткування, тепер сплачуватимуть 

виплати як великі у розмірі іноді більшому за їх прибуток. Така політика 

неадекватного економічній ситуації поповнення державного бюджету не лише 

не вирішить проблеми тінізації економіки, а навіть поглибить. До того ж, 

суб’єкти малого підприємства почнуть масово закриватися, оскільки зникають 

головні стимули підприємництва – прибуток та заробітна плата як атрибут 

матеріального добробуту. 

Економіка України залишається високо монополізованою, оскільки умови 

податкового законодавства спрямовані більшою мірою на підтримку великого 

бізнесу, що характеризується дисциплінованістю у виплаті значного обсягу 

податків та частково надає фінансову допомогу в важливих проектах 

державного і регіонального значення [3, c.212]. 

У результаті ігнорування інтересів малого підприємництва, збільшується 

кількість найманих робітників, а кількість самозайнятого населення постійно 

скорочується. Ці процеси негативно впливають на соціальну активність 

громадян, а, отже, пригнічується готовність й вміння населення реалізовувати 

специфічні інтереси, пов’язані з активною діяльністю самостійного суб’єкта 

господарювання. Тому, для впровадження ефективного механізму підтримки 

малого бізнесу в Україні необхідно, насамперед, здійснити певні кроки на 

шляху демократизації ринкових відносин та пом’якшення соціальної напруги в 

суспільстві. Необхідно, щоб інтереси малих підприємців захищали не лише 

державні структури, а й окремі організації, створені з метою лобіювання 

підприємницького співтовариства, думка яких мала б вагу при прийнятті 

рішень державою, особливо у питаннях, що стосуються податкових платежів та 

відрахувань у фонди. 

Отже, у сучасній ринковій економіці України мале підприємство 

вимушене долати ряд макроекономічних перешкод, основною причиною яких є 

неефективна фінансова підтримка, надмірний податковий тиск та інші 
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обмеження, встановлені на законодавчому рівні. Саме тому перспективним 

шляхом подолання цих бар’єрів має стати досягнення консенсусу в тому, що 

інтереси підприємництва мають захищати самі підприємці. Роль держави ж має 

полягати лише в покращенні необхідної інфраструктури та створенні 

ефективної правової бази, здатної забезпечити простір для розвитку 

громадських організацій та інших асоціацій, націлених на вирішення проблем 

розвитку малого бізнесу в Україні. 
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

В умовах трансформаційної економіки проблема управління мотивацією 

праці відіграє важливу роль, як для окремого підприємства, так і для галузі в 

цілому, а сама система мотивації формує складний біосоціальний механізм. 

Сьогодні одним із пріоритетних завдань у контексті трансформаційної 

економіки є покращення умов мотивації праці на підприємстві, від чого 

залежить формування необхідного для суспільства ставлення до праці, 

використання всіх можливих резервів та максимізація її продуктивності. 

Мотивація праці є соціально-економічною основою поведінки та зростання 

направленості персоналу підприємства на покращення результатів їх 

діяльності. Необхідно враховувати аспекти впливу на активність працівників, 

від чого залежить не тільки їх ефективність, але й управління персоналом 

організації загалом [1, c.109]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/03/19/273161
http://www.kyivpost.ua/business/article/tinova-ekonomika-procvitaye-nezvazhayuchi-na-novij-podatkovij-kodeks-36700.html
http://www.kyivpost.ua/business/article/tinova-ekonomika-procvitaye-nezvazhayuchi-na-novij-podatkovij-kodeks-36700.html
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf
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Проблемами мотивації праці займався ряд науковців, зокрема, І. Ф. Бєляєв, 

В. А. Розанов, І. А. Баткаєв, В. А. Іванніков, Дж. Аткінсон, В. Врум, Ф. 

Герцберг, С. Керролл, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Р. Лікерт, Х. Хекхаузен та 

ін. Більшість спеціалістів сходяться в тому, що людина зайнята в суспільній 

праці не лише через матеріальну винагороду, але й через ряд інших 

найрізноманітніших факторів. 

У системі мотивації праці варто виокремити: 

- створення сприятливого мікроклімату; 

- створення умов для активної комунікації; 

- заробітну плату та додаткові виплати; 

- участь в акціонерному капіталі; 

- медичне обслуговування та страхування. 

Проте, саме оплата праці є найважливішим фактором на сьогодні, що 

особливо яскраво спостерігається на українських підприємствах. 

Нерівнозначність затрачених зусиль і отриманої винагороди веде до зниження 

ефективності та якості праці для досягнення рівноваги між вкладом і 

результатами. 

Мотиваційна діяльність змінюється відповідно до зовнішніх чинників і дає 

змогу максимально якісно використовувати фаховість співробітників для 

досягнення найоптимальніших результатів діяльності. Досвід роботи 

управлінських кадрів дає лише загальне розуміння підходів до мотивації 

працівників, оскільки базується на емпіричних судженнях, залишаючись на 

рівні інтуїції. 

Значущість проблеми збільшення ефективності функціонування 

мотиваційного механізму визначається радикальними змінами в економічній 

системі суспільства. За період існування української економіки сформувалася 

деформована структура системи підприємства, що насправді не відповідає 

реальним запитам працівників [3, c.71]. Адже нормативи, ліміти, ціни, тарифні 

сітки, ставки встановлювалися централізовано, часто без достатнього підґрунтя 

для таких дій, що спричинило закріплення негативного стереотипу щодо 

приватної власності, підприємницької діяльності і конкуренції. 

Теперішній підхід до розуміння мотивації пов’язаний із стимулюванням, 

як складною управлінською діяльністю [2, c.132]. Мотиваційна сфера займає 

центральне місце в структурі особистості та є системно-утворюючим 

елементом. Ефективність її функціонування в умовах трансформаційної 

економіки  є важливим фактором забезпечення розвитку підприємства, та 

напряму залежить від правильності вибудуваної мотиваційної діяльності 

топ-менеджерів, а управління мотивацією праці охоплює внутрішнє 

формування мотиву як причину для трудової діяльності і допускає зовнішній 

процес активізації внутрішнього спонукання працівників. 

На даному етапі трансформаційної економіки в Україні негативні фактори 

в системі управління мотивацією праці спричиняють спад виробництва та рівня 

життя суспільства вцілому, поляризацію населення за рівнем доходів, високий 

рівень безробіття.  
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Таким чином, покращення мотиваційного механізму є одним із ключових 

методів виходу з кризиового етапу, вирівнювання і пом'якшення наявної 

деформації цілого ряду соціальних інститутів. Щоб зміни відбувалися планово 

й ефективно, потрібно стати їх активним учасником, сформувати ефективну 

систему мотивації праці персоналу, орієнтовану на розвиток трудового 

потенціалу працівників та результативність діяльності підприємства загалом. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ РИТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У сучасних умовах особлива увага приділяється конкретизації 

загальноорганізаційних поведінкових стандартів як найважливішої складової 

ефективної діяльності організацій ритуальної сфери. 

Організаційна культура визначається як комплекс цінностей і переконань, 

які детермінують норми поведінки співробітників і характер життєдіяльності 

організації. Подібна поведінка працівників формується в рамках 

"організаційної культури" як основи для об’єднання і координації зусиль 

персоналу організації. 

Складні економічні умови і гостра конкурентна боротьба між 

організаціями сфери ритуальних послуг ставлять перед керівниками нові 

вимоги у здійсненні кадрової політики. Ці вимоги полягають в умінні 

організувати, згуртувати, мобілізувати і надихнути колектив на ефективну 

роботу. 

Формування сприятливої соціально-психологічної обстановки ритуального 

підприємства полягає в організації та управлінні взаємопов’язаними 

мотиваційними блоками (рис. 1) [1]: 

- заохочувальна система (система винагород як матеріального, так і 

нематеріального характеру); 

- організація процесу; 

- створення сприятливих умов роботи. 
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Цей мотиваційний механізм складає основу сучасного підходу до 

організаційної культури підприємства ритуальної сфери послуг. 

 
Основні елементи мотиваційного механізму 

управління персоналом ритуальної організації
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диференціювання 

системи матеріального 

та морального 

заохочення

Оптимальна 

організація трудового 

процесу персоналу

Забезпечення 

сприятливих умов 

праці

Розроблення методів 

винагороди та 

примусу у 

відповідності з 

правовими, етичними 

та психолого-

педагогічними 

нормами

Удосконалення 

персональних якостей 

працівників як основи 

підвищення якості 

послуг, що вони 

надають

Навчання найкращим 

способам роботи при 

найменших затратах 

фізичної та 

психологічної енергії 

працівників

Здійснення контролю 

якості наданих послуг

Закріплення та 

розвиток найкращих 

організаційних 

традицій та цінностей

Розроблення і 

впровадження 

оціночних критеріїв 

роботи працівника, в 

т.ч. обов'язки та 

очікування 

керівництва від цієї 

роботи

Розроблення і 

впровадження 

ефективних засобів 

захисту проти стресу

Розроблення 

ефективних програм 

соціалізації, 

забезпеченню умов по 

ідентифікації 

працівників та 

колективу в 

сукупності 

особистісних та 

загально-

організаційних цілей  
Рис.1. Основні елементи мотиваційного механізму управління персоналом 

ритуальної організації 

 

Професійна роль будь-якого співробітника ритуального підприємства 

пов’язана з виконанням ним етичних норм, правил поведінки та взаємовідносин 

із зовнішнім оточенням (колегами, підлеглими, клієнтами, партнерами). 

Дотримання етики ділових відносин є головним критерієм оцінки 

професіоналізму, як окремого співробітника, так і організації загалом. 
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Етичні вимоги знаходять відображення в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку та посадових інструкціях. Процедура розробки етичних 

вимог, безумовно, представляє певні труднощі, але набагато складніше процес 

досягнення однакового розуміння та тлумачення норм поведінки, їх корисності 

та необхідності у підвищенні рівня організаційної культури [2]. 

Конкретизація норм і правил поведінки персоналу ритуального 

підприємства диктується необхідністю зміни ставлення людини до об’єкта 

праці. 

Професійний обов’язок працівника ритуальної сфери повинен полягати в 

тому, щоб відповідати вимогам належного ставлення до роботи, а саме: 

поважати і розуміти потреби клієнта, знати свою роботу і вчитися працювати, 

постійно підвищуючи свою кваліфікацію, поважати себе і свою справу. 

Управління кадрами ритуальних підприємств – це частина менеджменту, 

що пов’язана з трудовими ресурсами ритуального підприємства та їх 

відносинами . Це управління має свої особливості, пов’язані зі специфікою 

діяльності та наданих послугах, які повинні бути враховані у щоденній праці 

керівника і застосовуваних ним методів управління кадрами. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИ 

ПОВОДЖЕННІ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ 

 

Входження України до Європейського співтовариства неможливе без 

ефективної реалізації базових принципів у вирішенні проблем охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки  у 

відповідності з пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки, визначеному 

Верховною Радою України (Закон України від 09.09.2010 р. №2519-VI) – 

"Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку суспільства і держави". 

У сучасних умовах, внаслідок всезростаючого забруднення довкілля 

техногенними продуктами, особливого значення набуває проблема поводження 
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з твердими відходами (ТВ), які є, з однієї сторони, головним забруднювачем 

навколишнього середовища, а з іншої, у більшості випадках, є цінними 

продуктами, потенційно придатними для переробки і вторинного використання.  

Вирішення проблем  у сфері поводження з відходами можливе тільки при 

ефективному використанні ринкових механізмів, при цьому переведення сфери 

поводження з ТВ із витратної у прибуткову є основною задачею. У цьому 

зв’язку, одним із стратегічних напрямів реалізації програм по поводження з ТВ 

є розвиток екологічного підприємництва [1, с.25]. 

Розвиток підприємництва без урахування екологічних вимог може 

привести до конфлікту цілей. Як правило, вибирається лише одна ціль, інші 

ігноруються, або діяльність по їх організації ослаблена. Як показує практика 

останніх років, такий варіант вирішення конфлікту екологічних і економічних 

цілей широко розповсюджений в Україні. Цьому у багато чому сприяє 

недосконалість природоохоронного законодавства. Екологічні й економічні 

інтереси не тільки конфлікті, вони і багаточисленні. При досягненні суб'єктом 

господарської діяльності однієї мети ефективність по відношенню до іншої 

може знижуватися, наприклад, унаслідок обмеженості ресурсів. Так, зростання 

обсягу продажів без впровадження ресурсозберігаючих технологій вимагає 

збільшення споживання ресурсів і спричиняє зростання викидів забруднюючих 

речовин. У свою чергу, впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, 

будівництво очисних споруд пов’язано із збільшенням витрат і зниженням 

прибутку. 

Відкриті і конкуруючі ринки, як внутрішні, так і зовнішні, сприяють 

впровадженню інновацій та підвищенню економічної ефективності, а також 

створюють умови для покращення якості життя всього населення. Тим не 

менше, такі ринки повинні мати достатню гнучкість: ціни на товари і послуги 

повинні враховувати та відображати збиток, який наноситься навколишньому 

середовищу від поводження з ТВ. Це основоположний принцип, якого легше 

всього досягти за допомогою синтезу економічних коштів, здатних ліквідувати 

диспропорції, стимулювати інноваційну політику і неухильний підйом 

економіки, впровадження стандартів, що регламентують виробництво, і 

ініціативи приватного сектора. Успіхи, досягнуті на шляху збалансованого 

розвитку, допоможуть стимулювати підприємницьку діяльність, оскільки здатні 

забезпечити переваги в конкурентній боротьбі і створити нові можливості для 

підприємництва. Вільний і процвітаючий ринок здійснює значний вплив на 

процес створення рівних можливостей для всіх народів і країн, але щоб вони 

були рівні, необхідно створити умови для їх виникнення.  

У даний час задача "екологічності" зводиться у більшості випадків до 

розробки і створення замкнутих, безвідходних і екологічно чистих технологій 

для зменшення впливу на довкілля, хоча дана "чистота" є умовною. Але задачу 

щодо раціональної взаємодії виробництва з природою подібним шляхом 

повністю не вирішити, так як один із компонентів системи – природа – 

виключається із розгляду. Вивчення процесу взаємодії суспільного 

виробництва з довкіллям вимагає вживання як економічних методів, так і 
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екологічних, що привело до появи екологічного підприємництва. Проблема 

вдосконалення відносин у природокористуванні обумовлена екологічними 

труднощами економічного зростання, а також погіршенням природних умов 

відтворення робочої сили. Річ у тому, що по-перше, зростають витрати 

сукупної праці на добування елементів природного середовища, які 

використовуються у виробництві; по-друге, відбуваються великі втрати 

суспільної праці в результаті нераціонального використання сировини, 

матеріалів, палива, складових елементів природного середовища; по-третє, 

виникає необхідність виділення значної кількості суспільної праці для 

ліквідації негативних наслідків дії виробництва на довкілля; по-четверте, 

зростає дефіцит природних умов виробництва.  

Екологічне підприємництво в сфері поводження з відходами варто 

розглядати з точки зору як населення, так і підприємств, що випускають 

продукцію [2, c.151]. Як видно з рис. 1, підприємці, що здійснюють діяльність 

пов'язану з охороною навколишнього середовища, можуть дуже плідно 

працювати як з населенням, так і з підприємствами. Так, за допомогою 

створення широкої системи прийому вторсировини стане можливим часткове 

вирішення проблеми сортування відходів, оскільки сортування населенням 

відходів без стимулювання на даному етапі є вкрай складним. Залогова ж 

система дозволить значно зменшити кількість упаковки відходів, і, як показує 

зарубіжний досвід, дана система є дуже ефективною. Для підприємств досить 

ефективною є практика включення до собівартості продукції вартості 

утилізації. Так, існує спеціальний інформаційний знак "зелена крапка", який 

означає, що виробник товару заплатив за утилізацію даного матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Напрями екологічного підприємництва у сфері поводження з твердими 

відходами (складено автором) 

Екологічне підприємництво у сфері поводження з відходами включає 

надання екологічних послуг у формі інформаційної, консультативної, 

експертної допомоги при вирішенні проблем, пов’язаних із відходами. 
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Інвестування значних коштів у обладнання по утилізації відходів також 

неможливе без розвитку екологічного підприємництва. Тобто, розвиток 

екологічного підприємництва є одним із найбільш перспективних напрямів 

вирішення проблем у сфері поводження з ТВ.  

Розвиток екологічного підприємництва у сфері поводження з ТВ 

особливо актуальний у регіонах України, де підприємництво тільки набирає 

оберти і його екологічна направленість буде сприяти підвищенню престижу 

компаній зокрема, та покращенню соціально-еколого-економічного розвитку 

регіонів у цілому. У цих умовах необхідна нова екологічна доктрина 

підприємництва, яка б базувалася на створенні довготривалої стратегії України 

по охороні навколишнього середовища. При цьому необхідно мати єдину 

систему критеріїв, які використовуються для оцінки стратегій, програм або 

проектів будь-якого рівня – як державного, регіонального, корпоративного, так 

і міжнародного. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИКЛАДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Проблеми управління потенціалом і потенційними можливостями 

підприємств загалом та їх прикладного дослідження, зокрема, є предметом 

дослідження зарубіжних і вітчизняних авторів: І. Ансоффа, А. Томпсона, 

А. Дж. Стрікленда, В. Ковальова, Б. Плишевського, І. Бузька, Р. Марушкової, В. 

Штанского та М. Жемчуевої, П. Фоміна і М. Старовойтової, В. Микитенко й 

І. Ігнатієвої. Не зважаючи на досягнення та достатньо велику увагу закордонних і 

вітчизняних науковців (О. Балацького, А. Воронкової, І. Джайна, Ю. Дорошенка, 

О. Олексюка, Є. Попова, Є. Лапіна, І. Рєпіної, О. Федоніна, Р. Фещура та інших), 

невирішеними залишаються питання формування єдиного підходу до прикладного 

дослідження потенціалу підприємства. Зокрема, дискусійними залишаються питання 

доцільності застосування методик оцінки потенціалу, аналізу 

конкурентоспроможності, тощо. 
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Відтак, основною метою даного дослідження є характеристика різних видів 

прикладних досліджень потенціалу підприємства та особливостей їх застосування для 

різних цілей управління. 

Аналіз наукових праць із проблем управління потенціалом підприємства 

дозволяє зробити висновки, що досить часто стосовно потенціалу підприємства 

здійснюється його оцінка як напрям прикладного дослідження.  

У загальному вигляді оцінка — результат визначення й аналізу якісних і 

кількісних характеристик об’єкта, що управляє (керує), а також процесу 

управління ним. Оцінка дає можливість з’ясувати, як працює підприємство, чи 

досягаються поставлені цілі; як зміни та вдосконалення в процесі управління 

впливають на функціонування потенціалу підприємства, його ефективність [1, 

с.52]. Автори [2, 3] вважають, що оцінка представляє собою висновок, 

заключення про об’єкт спостереження, досліджуване явище на основі певного 

критерію. Її об’єктивність залежить від того, наскільки глибоко вивчена 

внутрішня суть явища, взаємозв’язок частини і цілого. Оцінка – це аналітична 

процедура, в процесі якої здійснюється перехід від кількісних характеристик до 

якісних висновків [2, 3]. 

Лапін Є.В. вважає, що: "в найбільш загальному вигляді під оцінкою 

розуміють результат визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик 

об’єкта управління, а такого самого процесу управління" [4, с. 79].  

Якщо говорити про оцінку економічного потенціалу підприємства, то під 

такою оцінкою розуміється процес визначення і аналізу якісних та кількісних 

характеристик об’єкта оцінки. Об’єктом оцінки в даному випадку виступає 

економічний потенціал підприємства.  

Разом із тим, частина дослідників потенціалу підприємства, в тому числі і 

Є. В.Лапін розглядає процес оцінки потенціалу з іншої точки зору: "оцінка 

економічного потенціалу підприємства – це процес встановлення його 

величини в натуральному, вартісному чи будь-якому іншому вимірі"[3, с.67]. 

О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк.: "Оцінка вартості потенціалу 

підприємства являє собою упорядкований, цілеспрямований процес визначення 

у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального 

доходу, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного 

ринку"[1,с.52]. 

Таким чином, не зважаючи на найбільш частіше застосування процесу 

оцінки стосовно економічного потенціалу, існують відмінності в її процедурах 

та результатах. 

На нашу думку, оцінка економічного потенціалу підприємства торгівлі 

споживчої кооперації буває двох видів, відмінних за своїм призначенням 

(метою проведення), процедурою, методичними особливостями та 

результатами. Зокрема, з метою ефективного управління економічним 

потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації застосовується оцінка 

її результативності (ефективності), чи, як вважає Н. С. Краснокутська, "з 

лексикологічної точки зору можна трактувати як отримання корисності від 

потенціалу". При цьому, " засобом налагодження зв’язку між рішеннями, що 
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були прийняті, та результатами, які отримані внаслідок їх виконання, є 

оцінювання або процес оцінки, змістовне навантаження якого полягає у 

визначенні цінності отриманих результатів (наприклад, з точки зору досягнення 

поставлених цілей); оцінювання відповідності величин реалізованого та 

сформованого потенціалу, а також порівняння отриманих результатів із 

вартістю потенціалу"[5,с. 16]. 

Н. С. Педченко таку оцінку економічного потенціалу вважає дослідженням 

його результативності і стверджує, що оцінка результативності використання 

економічного потенціалу підприємств споживчої кооперації дозволяє 

визначити: 

- "ефективність використання потенціалу; 

- відповідність сформованого використаному потенціалу; 

- узгодженість використаного потенціалу з визначеними пріоритетами; 

- адекватність використаного потенціалу стану ринкового середовища"[6, 

с.148]. 

Узагальнюючи викладене, вважаємо, що оцінка результативності 

економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації як 

комплексне його дослідження, є процесом визначення відповідності отриманих 

результатів встановленій меті загалом і дозволяє  приймати відповідні 

управлінські рішення: 

– судити про якість роботи підприємства в минулих періодах (виявити, як 

формувався економічний потенціал підприємства, наскільки оптимальна його 

структура); 

–  оцінити ступінь залучення ресурсів в господарський оборот шляхом 

порівняння загальної величини економічного потенціалу та його активної 

частини; 

–  оцінити ступінь використання активної частини економічного 

потенціалу шляхом зіставлення показників реалізації економічного потенціалу і 

його економічної оцінки ; 

–  оцінити ефективність коштів, вкладених у формування та розвиток 

економічного потенціалу шляхом порівняння його економічної оцінки із 

загальним обсягом економічних ресурсів, виражених у вартісних одиницях 

виміру; 

– планувати підвищення рівня використання економічного потенціалу, 

оптимізацію його структури, зростання його величини, що дозволить 

поліпшити якість роботи підприємства . 

Другим напрямом оцінки економічного потенціалу підприємств торгівлі є 

оцінка його вартості. Як вже зазначалось, оцінка вартості потенціалу 

підприємства є процесом встановлення його величини, а за сучасними 

трактуваннями – можливої величини доходу від використання такого 

потенціалу. Оцінці може підлягати як загальна величина економічного 

потенціалу підприємства, так і величина елементів, що входять до його складу. 

Крім того, оцінюватися може як поточний (існуючий на момент оцінки), так і 

майбутній (перспективний) економічний потенціал підприємства. При цьому 
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економічна оцінка потенціалу може бути або інтервального величиною 

(наприклад, річний) або сумарної за період, який дорівнює середньому циклу 

відтворення економічного потенціалу. 

Отже, оцінка вартості економічного потенціалу підприємств торгівлі 

споживчої кооперації є інформаційним підґрунтям для проведення оцінки 

результативності його використання.  

Будь-яка господарська діяльність, а тим більше підприємництво , в силу 

обмеженості ресурсів передбачає постійну роботу з оцінки, співставлення, 

вибору найбільш прийнятних варіантів залучення і використання ресурсів. На 

всіх етапах процесу управління ресурсним потенціалом виникає необхідність в 

оцінці його стану та можливостей , відповідності поставленим цілям, реальної 

вартості, ефективності використання. Достовірність і адекватність оцінок 

підвищує рівень обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. 
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА КІНЦЕВИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Головною проблемою на сьогоднішній день, залишається забезпечення 

продовольчої безпеки держави. Необхідність державного регулювання 

аграрних підприємств в умовах ринкової економіки зумовлена унікальними 

особливостями, що притаманні аграрній галузі, її місцем і значенням у 

забезпеченні продовольчої безпеки країни та житті суспільства. 
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Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, негативні наслідки 

нестабільності внутрішнього та зовнішнього середовища мають вагомий вплив 

на параметри розвитку аграрного виробництва. Існуючі проблеми значно 

ускладнюються кризовими явищами, які періодично виникають у розвитку 

вітчизняної та світової економіки.  

Стан, у якому опинилися виробники аграрної продукції не задовольняє ні 

самих виробників, ні підприємства, які змушені використовувати неякісну 

сировину. Для подолання вкрай плачевного стану виробників аграрної 

продукції, необхідно провести концентрацію та інтеграцію виробничих 

процесів в аграрному секторі. Це об’єднає інтереси аграрних виробників, 

починаючи з процесу виробництва, переробки, зберігання та продажу готової 

продукції. 

На сьогоднішній день для виробників аграрної продукції відкрились 

можливості впровадження у виробництво якісно нових ефективних ринкових 

механізмів, перебудови застарілих виробничих відносин за рахунок здійснення 

нових аграрних реформ в умовах ринкової трансформації. За рахунок цих 

перетворень змінились організаційно - правові форми господарювання 

виробників аграрної продукції. Доречно зауважив академік П. Саблук, що 

внутрішні фінансові ресурси для аграрного підприємства, як сировинного 

сектора агропромислового комплексу, можливо отримати лише в тому випадку, 

коли виробництво аграрної продукції технологічно і організаційно буде 

пов'язано з результатами кінцевої продукції споживання: від виробництва 

сировини до споживання готової продукції. Кооперування дозволить кожному 

аграрному товаровиробнику брати участь у всіх ланках руху їх же продукції: 

виробництво - збір - зберігання - переробка - транспортування - торгівля – 

споживання [4, с.140].  

Як показує практика, на сьогоднішній день важливу роль у розвитку 

агроформувань відіграють міжгосподарські агропромислові формування, які 

прагнуть до створення замкнутого технологічного циклу, в межах якого 

зберігається і розвивається сировинна зона аграрного підприємства. 

Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності агропромислового 

виробництва невід’ємно пов’язане з рівнем інтеграції та концентрації 

організації між усіма учасниками агровиробничого процесу.  

Розвиток світового аграрного виробництва  яскраво демонструє, що нові 

економічні системи, які з’являються успадковують певні ознаки попередніх, 

поступово набувають суттєвих відмінностей зі своїми складнощами та 

перевагами. Найбільш вдалими, як свідчить практика, є створення вертикально 

інтегрованих структур, головною ознакою яких є організація високо 

технологічного, інноваційного, великомасштабного аграрного виробництва з 

консолідацією великих масивів землі. 

Досягти високої концентрації капіталу та стрімко розвиватися у плані 

інновацій, що забезпечить високу ефективність виробничої діяльності, можуть 

великі інтегровані підприємства вертикального типу. Процес концентрації 
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через інтеграційні процеси - не тимчасове, а перманентне явище, яке охоплює 

всі сегменти економічної діяльності з різними формами прояву та розвитку. 

Стратегія агропромислових підприємств повинна розраховуватись на 

акумуляцію своїх капіталів шляхом постійного зростання, та завоювання нових 

сегментів і продуктів ринку. Дуже своєчасно зазначив П. М. Макаренко щодо 

раціонального рівня концентрації: "забезпечення оптимального виробництва – 

спільне завдання всіх галузей і сфер господарювання, підприємство із 

оптимальним рівнем концентрації виробництва може функціонувати 

рентабельніше і бути конкурентоспроможним. У цьому разі необхідно вра-

ховувати мінімальний поріг концентрації виробництва, нижче якого підпри-

ємство буде нерентабельним внаслідок невеликих його масштабів [3, c. 239].  

Агроформування для фінансового забезпечення своєї виробничої 

діяльності залучають кошти суб'єктів господарської діяльності, а саме: 

переробних підприємств, іноземних інвесторів , торгових підприємств, науково 

- дослідних структур, які вкладають капітали в їх виробничу діяльність з метою 

розширення виробництва та отримання прибутку. Це призводить до зростання 

конкурентоспроможності в аграрному секторі та має позитивну дію на 

інноваційний та інвестиційний розвиток, насамперед, впливаючи на 

відтворювальні процеси виробників аграрної продукції, і, як наслідок, на 

підвищення якості агропромислової продукції, забезпечуючи країні високу 

економічну стабільність.  

Наразі спостерігаємо тенденцію розвитку та прибутковості багатьох 

агроформувань на території нашої держави, наслідком чого є використання 

дешевих трудових ресурсів, середньомісячна заробітна плата працівників 

аграрних підприємств у два рази менша, ніж у працівників, які задіяні у 

промисловості та у три рази менша, ніж у працівників фінансової діяльності; 

використання дешевих земельних ресурсів (8,7 млрд. грн. у масштабі країни 

обійшлось використання українських чорноземів у 2012 р., для порівняння 

вартість 1 га сільськогосподарської землі у таких європейських країнах, як: 

Польща та Угорщина складає від 3 тис. євро і вище., а у Нідерландах та Франції 

доходить до 10 тис. євро. При цьому, якість землі в цих країнах є нижчою, ніж в 

Україні);  можливість орендування великих земельних масивів (законодавство 

України не вводить обмежень щодо площі оренди землі. У той же час, 

наприклад, у Франції розмір орендованих ділянок не повинен бути більшим за 

32 га. В Японії  у сільському господарстві, так як в інших галузях економіки, 

впроваджується політика по зменшенню закордонних капіталовкладень).  

Ми погоджуємось з думкою М. Ф. Крапивко, який у своїх працях зазначає, 

що тільки великомасштабне виробництво може залучати інвестиції та інновації, 

має можливість виходу на зовнішні ринки без посередників, вести єдину 

комплексну маркетингову стратегію, можливість оптимізації системи 

управління, контролю, обліку і звітності, централізувати й укрупнити капітал, 

що веде до сприяння формуванню і реалізації національних й міжнародних 

інноваційно-інвестиційних проектів, пом’якшенню і видозміни конкуренції між 

своїми дочірніми компаніями [2, с. 3-4]. 
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Зважаючи на всі ці обставини, агрохолдинги залишаються одними з 

успішних організаційних форм господарювання. На жаль, всі інші форми не 

супроводжуються зміцненням матеріально-технічної бази, фінансовою 

стабілізацією, створенням умов для розширеного відтворення та інтенсифікації 

виробництва. Тому заслуговує на увагу "створення з метою залучення 

інвестицій, пришвидшення оновлення матеріально-технічної бази, поглиблення 

перероблення аграрної продукції та вирішення соціальних проблем села 

агропромислових холдингів" [1, с 5].  

На наш погляд, помірна присутність іноземного капіталу в економіці АПК 

немає негативних проявів, а, навпаки, є бажаним. Це пояснюється тим, що 

вливання цього капіталу супроводжується впровадженням нових технологій, 

нової техніки та обладнання, введенням в систему керування сучасних методів 

ефективного менеджменту.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ 

КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 

 

В умовах нестабільності вітчизняної економіки та перспектив подальшого 

розвитку світових інтеграційних процесів у сфері торгівлі, важливим є 

удосконалення стратегії управління оборотним капіталом в умовах валютних 

ризиків, розробка основних методичних підходів, прийомів та заходів. Валютно-

економічні ризики діяльності торговельних підприємств характеризуються 

мінливістю його балансової вартості у еквіваленті долара або євро, а також 

відображаються на реальних грошових потоках національної економіки в цілому 

та на мікрорівні, зокрема.  

Рівень впливу валютного ризику на діяльність торговельного підприємства 

залежить, насамперед, від щільності взаємозв’язку його торговельної політики з 

експортно-імпортними операціями та вибору валютного портфеля при 
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здійсненні фінансових вкладень у банківську систему. Поряд із вищенаведеним, 

девальвація національної валюти призводить до інфляційних процесів, що 

супроводжується падінням купівельної спроможності населення. У даній 

ситуації при формуванні стратегічного та оперативного управління оборотними 

коштами торговельного підприємства важливо враховувати основні аспекти 

управління ними в умовах валютних коливань, для забезпечення позитивного 

руху капіталу та приросту власних фінансових ресурсів. 

Досліджуючи вплив валютних ризиків на діяльність торговельних 

підприємств, необхідно розглянути такі аспекти, як: 

1) оцінка ризиків експортно-імпортних операцій щодо здійснення 

торговельної діяльності та втрати капіталу під впливом валютних коливань; 

2) оцінка ризиків банківських (фінансових) вкладень та зменшення реальної 

вартості оборотного капіталу торговельного підприємства; 

3) оцінка ризиків зростання затрат на виплату відсотків у зв’язку із 

коливанням курсу валют; 

4) оцінка інфляційної захищеності оборотних активів за умов девальвації 

національної валюти; 

5) оцінка ризиків стагнації діяльності торговельного підприємства внаслідок 

падіння купівельної спроможності населення та значних валютних коливань. 

6) оцінка ризиків неповернення дебіторської заборгованості та втрати 

платоспроможності дебіторів в умовах зростання фінансових ризиків їх 

діяльності. 

Управління валютними ризиками підприємств, які здійснюють експортно-

імпортну діяльність, передбачає визначення величини валютної позиції – різниці 

між об’ємами вхідних та вихідних платежів в іноземній валюті. Валютна позиція 

рахується закритою у тих випадках, коли об’єм доходів та витрат рівний. Якщо 

торговельне підприємство здійснює виплати у валюті більше, ніж отримує, 

позиція є відкритою та називається короткою, у протилежній ситуації – довгою.  

Оптимальний варіант для управління валютними ризиками – це 

використання процесу натурального хеджування, коли виконується розрахунок 

валютної позиції на конкретну дату та з урахуванням фактору часу. За 

результатами проведених розрахунків визначається можливість купівлі валюти 

по якій торговельне підприємство має відкриту позицію. Найпростіший варіант 

підбору валют за принципом взаємної кореляції, а чим менш відкрита валютна 

позиція, тим краще торговельне підприємство застраховане від збитків, 

пов’язаних із коливаннями курсу. Таким чином, для формування стратегії 

управління оборотним капіталом з урахуванням валютних ризиків актуальним є 

встановлення лімітування відкритих валютних позицій та прийнятного рівня 

валютного ризику при здійсненні експортно-імпортної торговельної діяльності. 

Найбільш поширеним методом управління валютними ризиками у системі 

управління оборотним капіталом у вітчизняних торговельних підприємств є 

врахування волатильності валюти в цінах для кінцевих споживачів. Даний метод 

мінімізує ризики втрати оборотного капіталу під впливом валютних коливань, 

однак обмежує переваги на ринках із високим рівнем конкуренції. 



141 
 

У закордонній практиці дієвим інструментом управління валютними 

ризиками при формуванні стратегії управління оборотним капіталом є 

застосування різноманітних методів хеджування, зокрема, форвардних 

контрактів та валютних опціонів. У вітчизняній практиці, у сфері торгівлі 

застосування даних методів хеджування не набули масового поширення і для 

більшості торговельних підприємств практично не застосовуються. 

Одним із дієвих інструментів управління валютними ризиками, що дозволяє 

нівелювати втрати фінансових ресурсів підприємств від коливання валютних 

курсів, є використання в контрактах валютних обумовленостей та принципів 

розподілу відповідальності між комерційними партнерами. Водночас, введення 

даних пунктів у контракти з постачальниками, в умовах мінливості вітчизняної 

економіки, створює передумови для зростання торговельної націнки з метою 

забезпечення мінімізації фінансових ризиків.  

Зменшення ризиків банківських (фінансових) вкладів, в умовах значної 

ймовірності валютних коливань, передбачає вибір ефективної фінансової 

політики торговельного підприємства у виборі валюти вкладень та формування 

відповідного валютного портфелю, а також проведення експертної оцінки 

надійності фінансових установ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні заходи мінімізації валютних ризиків у системі управління 

оборотним капіталом  торговельних підприємств 
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значно збільшує ризики стагнації функціонування окремих суб’єктів 

господарювання у сфері торгівлі. 

Ми погоджуємось з думкою про те, що використання інструментів 

управління валютними ризиками не лише дає змогу підприємству зменшити 

збитки від кризових явищ, а й сприяє подальшому розвитку підприємства, 

отриманню прогнозованих прибутків. Разом з тим, витрати підприємства по 

нейтралізації валютних ризиків не повинні перевищувати суми можливих 

фінансових втрат по ньому навіть при найвищому ступені ймовірності настання 

ризикового випадку [1, c. 12]. 

Основні заходи мінімізації валютних ризиків в системі управління 

оборотним капіталом торговельних підприємств наведено на рис.1. 

Таким чином, управління оборотним капіталом в умовах валютних ризиків 

передбачає, з однієї сторони, розробку ефективної валютної політики та системи 

заходів із нейтралізації негативного впливу на діяльність торговельного 

підприємства внаслідок курсових коливань, з другої сторони, основною метою є 

забезпечення приросту власного оборотного капіталу. Актуальним є визначення 

інтегрованої концепції щодо підвищення ефективності управління валютними 

ризиками та розробка організаційно-методичних рекомендацій, що забезпечують 

органічний взаємозв’язок валютної політики з загальною фінансовою стратегією 

торговельного підприємства.  

 
Список використаних джерел 

1. Дорошенко Г. О. Формування стратегії управління валютними ризиками підприємства / 

Г. О. Дорошенко // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 3. – С. 10-12. 

2. Shoup Gary. Currency Risk Management: A Handbook for Financial Managers, Brokers, and 

Their Consultants / Gary Shoup. — Amacom. American Мanagement Association 1601 New 

York, 2012. — 639 p. 

 

 

Ушкова Наталія Андріївна  

студентка ОКР "магістр"; 

Городня Тетяна Анатоліївна, 

к. е. н., доцент кафедри економіки 

підприємства, 

Львівська комерційна  академія  

  

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Найважливішою складовою ринкової трансформації економіки є 

інвестиційна політика. Особливе місце в цій політиці займає аналіз і 

діагностика інвестиційної привабливості підприємств як потенційних об'єктів 

інвестування. 

Першочерговою задачею, виконання якої визначає успіх у конкурентній 

боротьбі на ринку товарів і послуг, є максимальне підвищення інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Першим кроком рішення є визначення існуючого рівня інвестиційної 
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привабливості того чи іншого об’єкта, що викликає необхідність кваліфікованої 

оцінки багаторівневої структури цього показника: міжнародної, 

внутрішньодержавної, міжгалузевої, внутрішньогалузевої, конкретного 

підприємства, проекту. 

Значний внесок у розвиток оцінки та діагностики інвестиційної 

привабливості підприємств внесли С. І. Абрамов, В. М. Аньшин, І. А. Бланк, М. 

Ю. Горохов, В. Н. Глазунов,  Н. Н. Гуляєва, А. Ф. Гойко, В. Н. Данілін, С. В. 

Ісаєва, А. Б. Ідрісов, С. В. Карташев, В. В. Ковальов., О. Кузьмін, А. Б. Крутик, 

М. Н. Крейнина, М. В. Лєснікова, Н.А. Лісова, І.П. Мойсеєнко, В.В. Малєєв, Т. 

В. Майорова, А. Г. Нікольська, А. В. Постніков, В.М. Павлюченко, В. М. Сєров, 

А. А. Садєков, Н. Н. Ушакова, Т. Е. Унковська, В. К. Фальцман, В. Г. 

Федоренко, В. Д. Шапіро, В. В. Шеремет, В. С. Щелков, В. Цхведіані, Ю. В. 

Яковлєв та ін. Але, їх праці присвячені дослідженню методології та саме оцінки 

інвестування в великі промислові підприємства. Тому, не дивлячись на такий 

вагомий внесок, проблема діагностики інвестиційної привабливості є особливо 

актуальною в сучасних умовах господарювання. 

Насамперед, інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна 

характеристика підприємства з позиції перспектив розвитку, обсягу і 

можливостей збуту продукції, ефективності використання активів і їх 

ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Тобто її можна 

охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових 

коштів [4,с.31]. 

Формування інвестиційної привабливості підприємства має на меті, наса-

мперед, сприяння максимізації фінансового результату через мінімізацію ризи-

ку та орієнтоване на забезпечення конкурентоспроможності при задоволенні 

відповідних існуючих потреб [2,с.213]. Таким чином, з метою виявлення 

перспектив доступності фінансових ресурсів для досягнення інвестиційних 

цілей здійснюється визначення інвестиційної привабливості окремого напряму 

чи сфери діяльності, що враховує комплекс чинників, які формують зовнішні 

умови для реалізації інвестиційного проекту. Стратегічного інвестора завжди 

цікавить привабливе підприємство в інвестиційнопривабливій галузі та регіоні 

[1,с.172].  

Для проведення діагностики інвестиційної привабливості підприємства 

можна використовувати загальновідому методику інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі – Методика), 

котра передбачає розрахунок 40 показників, що дає можливість діагностувати 

усі сфери діяльності підприємства. До того ж, відібрані показники 

характеризуються багатовимірністю, різноманітністю видів (абсолютні, 

відносні тощо), вагомістю [3]. Але усі переваги цієї Методики зводяться 

нанівець внаслідок використання показників із застарілої форми фінансової 

звітності. Водночас, виникають недоліки, пов’язані із масштабністю 

інформаційного масиву та трудомісткістю у розрахунках (за умов відсутності 

спеціалізованого програмного продукту INTEGRAL). 

Для здійснення процесу діагностики побудуємо збалансовану систему 
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показників інвестиційної привабливості підприємства, що представлена на 

рисунку 1. 

Так, для визначення господарсько-фінансової привабливості необхідно 

визначити рентабельність підприємства, ділову активність, ліквідність і 

платоспроможність, а також його фінансову стійкість.  Для визначення 

територіальної привабливості основними показниками є потік покупців і 

територіальне розташування підприємства. Асортиментна привабливість 

представлена якістю та ціною продукції, а кадрова – якістю, рухом, 

продуктивністю та рентабельністю персоналу. 

Варто зазначити, що система економічної діагностики не обмежується 

цими показниками та залежно від потреб інвестора може бути доповнена 

певною кількістю показників, які мають, на його думку, найбільше значення. 
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Рис 1. Збалансована система показників для діагностики інвестиційної 

привабливості підприємства 

Для кожного з наведених показників, що включені до чотирьох напрямів 

інвестиційної привабливості, визначаються цільові значення, тобто 

максимальне і мінімальне, які порівнюється з фактичним. Результатом 

порівняння є нормалізована оцінка, яку потім коригують на відповідну вагу. 

Інвестиційна 

привабливість 
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При цьому необхідно враховувати тенденції зміни кожного показника. 

Процес діагностики закінчується визначенням показника інвестиційної 

привабливості підприємства, який розраховують як добуток усіх складових 

інвестиційної привабливості. Значення нормалізованої зваженої оцінки 

інвестиційної привабливості найпривабливішого підприємства дорівнює 40. 

Таким чином, в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації 

визначення інвестиційної привабливості підприємств є достатньо непростим 

завданням, оскільки на даний процес впливають змінні зовнішні фактори, 

нестабільність економіки та високий ступінь ризикованості і 

непередбачуваності подій.  
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СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

РОЗВИТКУ 

 

В умовах посилення відкритості української економіки  все більшої 

актуальності набувають питання реформування страхової галузі та  

конкурентоспроможності українського страхового ринку.  

Зазначимо, що інтенсивне зростання кількості страхових компаній 

відбулось у 1990-1995 роках. Цьому сприяли розвиток приватної власності та 

прийняття перших законодавчих актів щодо регулювання діяльності страхового 

ринку. Вже починаючи з 1996 р. на ринку спостерігається різке падіння 

кількості страхових компаній (майже у 2,9 рази). Така тенденція відбулась у 

зв’язку з прийняттям в березні 1996 р. Закону України "Про страхування", яким 

було встановлено систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків і 

порядок розрахунку резервів, посилено норми, що регулюють нагляд за 

страховою діяльністю, впорядковано види обов'язкового страхування. Однак, 

упродовж 1998 - 2008 років відбувається поступове зростання кількості 

страхових компаній. Але в умовах фінансової кризи впродовж 2009 року ці 

показники знизилися до рівня 2007 року й тільки в 2010 році почали поступово 

відновлюватись. Впродовж 2011 року спостерігається зменшення кількості 

компаній з 451 у 2010 році до 445 у 2011 році. А в 2012 році працювало вже 414 

страхових компаній, що на 28 менше, ніж у 2011 році [2]. 

Зазначимо, що у 2006-2012 роках на ринку страхування не відбувалося 

радикальних змін основних показників діяльності. Спостерігається стійка 

тенденція до зростання активів страховиків та обсягів наданих ними страхових 

послуг.  

Необхідною умовою ефективного розвитку страхового ринку є достатній 

рівень його капіталізації, що створює умови для зростання ринку як кількісно, 

так і якісно.  

Варто відзначити, що загальний обсяг сплачених статутних капіталів 

вітчизняних страховиків збільшився з 23, 995 млрд. грн. у 2006 р. до 48,123 

млрд. грн. у 2012 р.; величина сформованих страхових резервів зросла 

відповідно з 6,014 млрд. грн. до 11,179 млрд. грн. Впродовж 2006-2012 років 

статутні капітали страхових компаній перевищують страхові резерви [2]. 

Динаміка зростання статутних капіталів вітчизняних страхових компаній є 

цілком зрозумілою та дозволяє зробити такі висновки: 

 страхові компанії виконують вимоги чинного страхового законодавства 

щодо мінімально сплаченого статутного капіталу; 
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 страховий ринок є інвестиційно привабливим; 

 компанії нарощують фінансову потужність для виконання страхових 

зобов'язань за укладеними договорами. 

Аналіз стану та динаміки страхових премій і виплат свідчить, що в 

середньому за період 2006 –2012 рр. валові страхові премії зростали на 1772,7 

млн. грн. щорічно, валові страхові виплати – на 452,9 млн. грн., а чисті страхові 

премії та чисті страхові виплати – на 1840,12 і 474,6 млн. грн., відповідно [2]. 

Щодо структури страхувальників, які сплачували страхові премії, то 

необхідно відзначити, що впродовж періоду дослідження частка фізичних осіб 

–страхувальників зросла на 11,7 %, юридичних - на 12,3%, а частка 

перестрахувальників, навпаки, зменшилась на 24 %. 

Водночас, як у період розвитку,  так і сьогодні багато проблем страхового 

ринку залишаються невирішеними. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує 

потреб суспільства в сучасних страхових послугах.  

Через значний обсяг непокритих страхуванням ризиків у держави та в 

суспільстві бракує коштів на відшкодування шкоди або виникає необхідність 

використання коштів державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів [3].  

Тому основними завданнями та заходами щодо реалізації Стратегії 

розвитку страхового ринку України на 2012-2021 рр. є:  

 оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків кризи; 

 розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, 

інституційно спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим 

ринком; 

 впровадження реального захисту прав споживачів [3] 

Ми погоджуємось з точкою зору А. Б. Городюк [1] стосовно того, що 

реалізація Стратегії створить умови для сталого зростання страхового ринку 

України, його конкурентоспроможності в умовах інтеграції у світовий 

фінансовий простір  

Отже, аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку страхового 

ринку України свідчить про те, що, незважаючи на суттєве зростання 

абсолютних показників, рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким 

для ринкових умов господарювання, його частка у ВВП країни залишається 

незначною, а великий потенціал розвитку є нереалізованим. 

Можна зробити висновок, що економічна криза, яка вплинула на всі сфери 

економіки, все ж таки суттєво не позначилось на розвитку страхування в 

Україні. А недосконалість системи страхування, як у будь-якій країні пов’язана 

з відсутністю державної політики у соціально-економічному розвитку, 

недоліках податкового законодавства та нестабільністю фінансового 

середовища країни в цілому. 
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ЗАВДАННЯ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА 

ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 

Розбудова повноцінного валютного ринку в нашій державі та його ефективне 

регулювання є необхідною умовою формування відкритої ринкової економіки з 

усіма необхідними засобами стимулювання роботи суб’єктів господарювання у 

зовнішньо-економічній сфері. Важлива роль у цьому процесі належить механізму 

розроблення та ефективної реалізації центральним банком повноцінної валютної 

політики, що охоплює всі необхідні інструменти впливу на валютні відносини і є 

одним із найважливіших елементів у загальній системі заходів щодо підтримання 

макроекономічної і фінансової стабільності та стимулювання економічного 

зростання[1, c.556]. 

Економічні, політичні та культурні зв’язки між різними країнами 

опосередковуються рухом грошових коштів, пов’язаних з оплатою товарів і 

послуг, ввезенням і вивезенням капіталів. Цей рух коштів у міжнародних зв’язках 

визначає зміст та спрямованість валютних відносин. Зрозуміло, що глобалізація 

економічних процесів, поглиблення міжнародного поділу праці, формування 

світового ринку та інтегрування національних господарств у світову економічну 

систему визначають істотне зростання ролі валютних відносин, а відтак і 

підвищують значення відповідних функцій держави з їх регулювання, що на 

практиці здійснюється у формі відповідної валютної політики. 

Валютна політика (foreign exchange policy) – це сукупність економічних, 

правових та організаційних заходів, що здійснюються центральним банком та 

іншими органами державного регулювання щодо діючих у державі валютних 

взаємовідносин між суб’єктами господарювання, домашніми господарствами та 

органами державного управління. 

Основними формами реалізації валютної політики є: 

1) валютне регулювання; 

2) валютний контроль; 

3) валютний режим; 

4) дисконтна валютна політика; 

5) девізна валютна політика. 

Валютний контроль спрямований на забезпечення дотримання валютного 

законодавства під час здійснення валютних операцій і тим самим є засобом 

підтримання правопорядку у цій сфері. Валютний контроль забезпечує перевірку 

діяльності суб’єктів, які проводять валютні операції з метою виявлення випадків 

порушення законодавства. Шляхом валютного контролю повинно здійснюватися 

постійне спостереження за здійснюваними валютними операціями, завдяки чому 
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стає можливою оцінка результатів заходів валютної політики держави та їх 

своєчасна корекція. Така мета валютного контролю повинна досягатися 

насамперед через здійснення завдань останнього. Стосовно основних завдань 

валютного контролю, вважаємо за доцільне виділити наступні. 

Відповідно до Закону України „Про основи національної безпеки України”  

від 19 червня 2003 р., на сучасному етапі основними реальними та  потенційними 

загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві в економічній 

сфері є, зокрема, ослаблення системи  державного регулювання і контролю у сфері 

економіки. Вирішення вказаного вище завдання є першочерговим в умовах 

інтеграції української економіки в систему міжнародних економічних відносин, 

що залежить від участі країни в глобалізаційних процесах. У зв’язку із цим 

необхідно насамперед оцінити масштаби „відкритості” економіки України з метою 

оптимального досягнення стратегічних цілей загальноекономічної й валютної 

політики та недопущення економічних потрясінь [3]. 

Діяльність держави повинна орієнтуватися на відкриття внутрішнього ринку 

для іноземних товарів з одночасним удосконаленням системи захисту вітчизняних 

товаровиробників. Необхідно проводити скоординоване, поетапне, під контролем 

держави, відкриття внутрішнього ринку. 

Оскільки валютні резерви, являють собою високоліквідні фінансові активи, 

які використовуються для погашення зовнішньої заборгованості, оплату імпорту 

товарів та послуг, а також для підтримання стабільності курсу національної 

валюти при погіршенні платіжного балансу країни, то нелегальний відплив 

капіталу є однією з фундаментальних причин інвестиційної кризи, однією з 

головних перешкод на шляху економічних перетворень у державі [2, c.504]. 

У сучасних умовах валютний контроль, є тим елементом  валютної політики 

держави, що справляє прямий вплив на внутрішню стабільність та функціонування 

грошово-кредитної системи, оскільки нагромаджені надприбутки (насамперед, від 

торгівлі наркотиками, зброєю та людьми, корупції, ухилення від сплати податків 

тощо) у вигляді грошових коштів і майна, які кримінальні структури,  прагнуть 

легалізувати за допомогою різноманітних схем та методів відмивання протиправно 

одержаних капіталів, із метою приховування злочинної діяльності. Так, з метою 

впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації 

незаконних доходів і фінансуванню тероризму Верховною Радою України було 

прийнято базовий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року, 

доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими 

встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства щодо 

запобігання та протидії легалізації незаконних доходів, зміни до Кримінального 

кодексу України, якими збільшено кількість кваліфікуючих ознак відповідного 

злочину. Постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 644 і № 

646 було затверджено відповідно Порядок реєстрації фінансових операцій 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Порядок взяття на облік 

Державним департаментом фінансового моніторингу (Держфінмоніторингом) 

фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. 
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Держфінмоніторингом, у свою чергу видано низку нормативно-правових актів, 

якими встановлено вимоги до організації фінансового моніторингу суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, кваліфікації працівника суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу, а також форми обліку та подання  

інформації,  пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу та інструкції щодо 

їх заповнення. Із впровадженням системи фінансового моніторингу, не зважаючи 

на певні проблеми як теоретичного, так і практичного характеру, було 

запроваджено організаційно-правовий механізм протидії легалізації „брудних” 

грошей, який в тому числі спрямований і на забезпечення завдань валютного 

контролю [4]. 

Оперативні завдання валютного регулювання залежать також від напрямів 

валютної політики та можуть змінюватися в залежності від стану платіжного 

балансу країни, обсягів виконання міжнародних зобов'язань, розміру офіційних 

валютних резервів, співвідношення доходної та витратної частини бюджету 

держави. Валютне регулювання формується та визначається державною валютною 

політикою, яка в свою чергу являється сукупністю заходів, що забезпечується 

уповноваженими органами влади у всіх галузях валютних відносин. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ   

УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ 

За умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом, переговорний процес актуалізує завдання щодо реалізації переваг та 

мінімізації ризиків для української економіки від створення зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом. Традиційно, банківський сектор є лідером у 

реформуванні та імплементації кращих світових та європейських практик 

банківської діяльності. Разом з тим, поглиблення фінансової інтеграції з ЄС на 

тлі загострення фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони формує певні 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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виклики для української банківської системи. У цьому контексті перед 

Україною стоїть складне завдання − зберегти досягнуту макроекономічну 

стабільність, у тому числі зміцнити банківську систему, і, водночас, 

продовжити реалізацію євроінтеграційної стратегії та забезпечити виконання 

зобов’язань відповідно до Угоди про зону вільної торгівлі. 

Що ж стосується удосконалення української банківської системи за умови 

євроінтеграції, то тут основним моментом є врахування основних принципів  

політики євроінтеграції банківського сектору: забезпечення економічного 

суверенітету України в умовах посилення інтеграції з країнами ЄС; 

гармонізація інтересів України та її банківського сектору з інтересами країн ЄС 

в процесі посилення інтеграційних процесів в економіці та банківському 

секторі; прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський 

сектор України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та 

банківської системи; безперервність процесів інтеграції України з ЄС та 

забезпечення умов підвищення ефективності впливу банківської системи на 

темпи і масштаби вітчизняного товаровиробництва. 

Шляхами до подолання відставання в розвитку банківської системи 

України від європейських країн мають стати підвищення ефективності її 

роботи, імплементація європейських норм регулювання діяльності, підвищення 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних банків, полегшення їх доступу до 

ринку європейських кредитних ресурсів.   

Проведення перетворень у банківській системі України сприятиме 

прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш тісного 

міжнародного економічного співробітництва і підвищенню конкурентоспро-

можності вітчизняних банків на ринку банківських послуг та дасть можливість 

збалансувати інтереси банків та клієнтів. У свою чергу, це дозволяє визначити 

шлях до інтеграції банківської системи України в європейський фінансовий 

простір.  

Зокрема, етапами інтеграції банківської системи України до європейського 

фінансового простору є одночасне підвищення ефективності роботи банківської 

системи та приведення грошово-кредитної політики у відповідність до 

європейських стандартів. На наступному етапі доцільно реалізовувати заходи з 

підвищення конкурентоспроможності банківської системи (підвищення рівня 

капіталізації, удосконалення її організаційної структури та функціонального 

спрямування). Далі доцільно привести українське банківське законодавство в 

повну відповідність до норм ЄС. Стосовно банківської системи, то тут буде 

відбуватися послаблення ризиків ліквідності, посилення конкуренції за надійні 

джерела фінансування і, як наслідок, зміцнення банківської системи. На 

макроекономічному рівні - зниження ризиків боргової кризи, упередження 

кризи ліквідності за одночасного звуження фінансових можливостей щодо 

розширеного кредитування економічного розвитку [3].  

Одним із важливих кроків на шляху до удосконалення банківського 

сектору є запровадження коефіцієнту левериджу  (відношення обсягу 

позичкових коштів до власних) на рівні 3 % та нових коефіцієнтів ліквідності: 
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коефіцієнту ліквідного покриття та коефіцієнту чистого стабільного 

фінансування [1,c.576].  

Але наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати 

стратегічному пріоритету фінансової політики України − забезпеченню 

стабільності банківської системи. Антикризова і антициклічна спрямованість 

новацій Базель-ІІІ дає підстави стверджувати, що імплементація Україною цих 

правил сприятиме: забезпеченню ефективного і належного захисту інвесторів 

та покращенню інвестиційного клімату, активізації руху інвестиційного 

капіталу через кордони України; стабільності та надійності банківської 

системи; вдосконаленню нормативно-правової бази для здійснення нагляду на 

консолідованій основі за фінансовими групами, до складу яких входять банки; 

підвищенню якості корпоративного управління, систем ризик-менеджменту та 

внутрішнього контролю в банках; забезпеченню цілісності фінансової системи, 

що є умовою ефективної співпраці її суб’єктів. 
Для України, а точніше її банківської системи, доцільним та ефективним 

буде впровадження системи Базель II, оскільки це є значним кроком до  

закріплення стимулів постійного удосконалення банківських систем управління 

ризиком. Підвищенню рентабельності банків сприятиме зважене управління 

ризиком, засноване на якісному корпоративному управлінні. Система Базель II 

є необхідною у використанні банками, позаяк забезпечує банківські установи 

методикою та інструментарієм для вимірювання ризиків і акумулювання 

коштів на покриття очікуваних та непередбачуваних втрат. Крім того, вона 

дозволяє допомогти органам банківського нагляду та учасникам ринку досягати 

того, щоб банки робили це таким чином, аби максимально збільшити 

вірогідність продовження діяльності, навіть при найскладніших обставинах 

[2,c.206]. 

   Отже, найбільш актуальними пропозиціями для підвищення ефективності 

роботи банківської системи України можна вважати: удосконалення 

організаційної структури – шляхом сприяння створенню спеціалізованих та 

регіональних банків, відокремлення служби банківського нагляду від 

Національного банку України в окрему структуру, удосконалення роботи 

об’єднань комерційних банків, створення інституції банківського омбудсмена. 
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МОНІТОРИНГ  БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

В умовах сьогодення управління ризиками в банках України  є одним із 

напрямів внутрішньобанківської діяльності, який покликаний забезпечити 

належний захист банківської установи від впливу негативних наслідків дії та 

реалізації різноманітних загроз, підтримуючи на належному рівні її фінансову 

стійкість і стабільність. Банки завжди приділяли увагу процесу управління 

ризиками, створюючи відповідні структурні підрозділи з питань здійснення 

ризик-менеджменту, розробляючи методики та підходи до оцінки і 

вимірювання рівня окремих видів банківського ризику, посилюючи відповідні 

механізми контролю та моніторингу за рівнем ризику, при проведенні певних 

банківських операцій. 

Особливу увагу банківським установам необхідно приділяти фінансовому 

моніторингу та реалізації ризикоорієнтованого підходу під час здійснення 

операцій. Враховуючи визначення ризику, як імовірності настання чи 

ненастання певної події, фінансовий моніторинг операцій банківської установи 

розглядає підхід, що заснований на оцінці ризику, як імовірність виявлення чи 

упущення фінансової операції, що потенційно може бути пов’язана з 

відмиванням злочинних доходів та обумовлює актуальність даного 

дослідження, особливо в умовах євроінтеграції України. 

 Моніторинг ризику означає процес функціонування регулярної незалежної 

системи оцінювання та контролю за ризиком із механізмом зворотного зв’язку. 

Моніторинг здійснюється завдяки інформаційним звітам структурних 

підрозділів та окремих посадових осіб, внутрішньому і зовнішньому аудиту та 

аналітичній діяльності спеціалізованих служб банку [2]. Система моніторингу 

ризиків допомагає коригувати поточну діяльність згідно із сигналами 

попередження, що їх вона генерує з використанням механізму зворотного 

зв’язку. Результативність системи управління ризиками в цілому істотно 

залежить від ефективності системи моніторингу. 

На сьогоднішній день не існує законодавчо затвердженої єдиної моделі для 

застосування ризикорієнтованого підходу в банківських установах, оскільки 

FATF (Financial Action Task Force – Міжнародна організація з боротьби з 

відмиванням брудних грошей)   вважає, що кожна фінансова установа повинна 

сама для себе розробити індивідуальний механізм використання оцінки ризиків 

при здійсненні фінансового моніторингу, проте даною організацією було 

надано суттєві рекомендації у цій сфері [6].  

Процес управління ризиком при здійсненні фінансового моніторингу 

включає в себе три основні етапи, які своєю чергою, поділяються на окремі 

складові: визнання фінансовою установою існування ризику; застосування 

оцінки ризиків; розробка стратегій для управління та зменшення 
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ідентифікованих ризиків. Етап оцінки ризиків, зокрема, передбачає аналіз 

основних трьох типів ризиків: країни, клієнта та послуг.  

Ризик країни тісно пов’язаний з іншими факторами ризику та передбачає 

корисну інформацію щодо потенційного ризику відмивання доходів [1; 3]. Не 

існує офіційно узгодженого критерію, запропонованого урядами або 

установами, який визначає конкретні країни, що передбачають високий ризик, 

проте існує так званий чорний список FATF, до якого дана організація 

відносить усі країни, що відмовляються протидіяти відмиванню злочинних 

доходів або не мають чітко сформованої та законодавчо регламентованої 

системи боротьби з цим явищем [4; 6]. Зокрема, законодавство України 

визначає, що підвищений ризик становлять контрагенти – резиденти тих країн, 

що: не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією 

доходів, отриманих злочинним шляхом; не передбачають розкриття чи надання 

інформації щодо фінансових операцій; не виконують рекомендацій FATF; є 

країнами, в яких відбуваються воєнні дії; є офшорними територіями.  

Банк має на основі своїх внутрішніх критеріїв провести оцінку, що 

визначить, який рівень ризику притаманний тому чи іншому клієнту та які 

фактори свідчать про це. З цього приводу, вважаємо, що етап оцінки 

ризиковості клієнта повинен відбуватися на етапі проведення його 

ідентифікації. Не існує універсальної думки стосовно того, які клієнти 

становлять вищий чи нижчий ризик, однак, FATF  пропонує характеристики 

клієнтів із потенційно більш високим ризиком відмивання кримінальних 

доходів: виробники зброї, дилери та посередники; підприємницька діяльність, 

що передбачає інтенсивне використання готівки, включаючи підприємницьку 

діяльність із обслуговування готівкового обороту (установи, що здійснюють 

грошові перекази; пункти обміну валют), казино та іншу діяльність, пов’язану з 

азартними іграми, підприємницьку діяльність, яка може не бути пов’язаною з 

інтенсивним використанням готівки, але генерує значні обсяги готівки для 

певних фінансових операцій тощо [5; 6].  

Визначення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, 

має включати розгляд послуг, що визначені регуляторами та урядовими 

органами, які заслуговують на довіру як такі, що мають високий ризик 

відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, наприклад: міжнародні 

кореспондентські стосунки банків; міжнародні приватні банківські послуги 

(послуги для VIP-клієнтів); послуги із залученням банківських гарантійних 

розписок, а також пов’язані з торгівлею і постачанням дорогоцінних металів 

[3].  На сьогодні такі банківські групи, як BNP Paribas S.A., Credit Agricole S.A. 

та Raiffeisen Group вже консолідували бази даних про усіх корпоративних 

клієнтів. Інтегрована база даних BNP Paribas S.A. включає клієнтів більше 5 000 

підрозділів групи, розташованих у 88 країнах світу [3]. 

Таким чином, ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком 

і його керівництвом. Рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і 

чіткими та відповідати стратегічним завданням діяльності банку. Водночас, 

очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик, а стимули для 
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досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем 

толерантності до ризику.  

На сьогоднішній день, в період євроінтеграції України, фінансові установи 

повинні розробити та прийняти належні заходи та здійснювати контроль із 

метою зменшення вірогідних ризиків легалізації доходів з боку тих клієнтів, які 

визначені такими, що мають високий ризик у результаті процедур, що їх 

здійснює фінансова установа з метою оцінки ризиків.  Внаслідок проведення 

банком належної оцінки ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів, отриманих 

злочинним шляхом, банки зможуть застосовувати належні методи обачності як 

при започаткуванні стосунків із клієнтом, так і в подальшому – в процесі 

моніторингу трансакцій клієнта упродовж всього часу його обслуговування. 

Адже, якісна система виявлення можливих ризиків допоможе банківській 

установі зосередити увагу на тих клієнтах та операціях, які є найбільш 

ризиковими. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

У зв’язку з розвитком ринкових відносин в Україні надійність та фінансова 

стійкість банківського сектора стає необхідною та стимулюючою умовою для 

забезпечення економічного зростання і гарантування державних стандартів 

соціального захисту населення. Розвиток національного банківського сектора 

http://zakon.rada.gov.ua/
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відбувається в умовах підвищення банківських ризиків, інтенсифікації процесів 

консолідації банківського капіталу, домінуванням на ринку банків із іноземним 

капіталом, інформаційною асиметрією ринку банківських послуг, суттєвого 

скорочення кредитування та його переорієнтації у бік корпоративного бізнесу, 

залежністю від зовнішніх джерел фінансування, укладання угод в інтересах 

власників та топ-менеджерів. Саме тому, питання забезпечення фінансової 

стійкості банківського сектора, як узагальнюючого показника, пристосування та 

адаптації банківського бізнесу до структури і динаміки ринку, набувають 

особливої актуальності у науковому та практичному аспектах. 

Вітчизняні вчені пропонують під фінансовою стійкістю банківського 

сектора розуміти внутрішню характеристику здатності нівелювати внутрішні 

диспропорції та абсорбувати зовнішні шоки (збурення, які виводять систему зі 

стану рівноваги), виконувати всі свої функції в повному обсязі, сприяючи при 

цьому підвищенню ефективності національної економіки [2]. Відомо, що  

фінансову стійкість банківського сектора визначають такі показники, як: 

достатність капіталу, якість активів та пасивів, прибутковість і ліквідність. 

Залежно від значення та тенденцій зміни показників С. Арбузов, Ю. Колобов, 

В. Міщенко, С. Науменкова розрізняють три основні види фінансової стійкості 

банку за стабільністю його роботи: а) нормальна стійкість, яка 

характеризується стабільною діяльністю, відсутністю неплатежів чи затримки 

виконання своїх зобов’язань, стабільною рентабельністю; б) нестійкий 

фінансовий стан, що характеризується затримкою платежів, неможливістю 

своєчасно виконувати окремі свої зобов’язання, низьким рівнем рентабельності 

тощо; в) кризовий фінансовий стан, який характеризується регулярними 

неплатежами, наявністю простроченої заборгованості тощо. Кризовий 

фінансовий стан може призвести до неспроможності банку фінансувати 

поточну діяльність, здійснювати платежі та виконувати свої зобов’язання, а в 

кінцевому рахунку – до банкрутства [1].  

До сучасних проблем функціонування вітчизняного банківського сектора, 

які можуть негативно позначитися на його фінансовій стійкості, можна 

віднести такі: 

 низький рівень ділової та інвестиційної активності; 

 недостатність ресурсів через зниження довіри населення, обмеження 

доступу до зовнішніх джерел фінансування, скорочення державної підтримки; 

 неоптимальна структура банківських ресурсів за строками (основною 

проблемою продовжує залишатися відсутність довгострокових ресурсів для 

фінансування потреб економіки); 

 висока вартість банківських ресурсів; 

 низький рівень капіталізації, що знижує можливості банківського сектора 

у процесах розширеного відтворювання ; 

 високий рівень ризиків через посилення макроекономічної та політичної 

нестабільності в країні; 

 недосконалість механізмів урегулювання стягнення проблемних боргів у 

досудовому порядку та захисту прав кредитора;  
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 скорочення дохідних напрямів розміщення банківських ресурсів через 

кредитну стагнацію; 

 високий рівень конкуренції на ринку банкіських послуг з боку банків за 

участю іноземного капіталу та державних банків тощо. 

За цих обставин, можна зробити висновок, що на фінансову стійкість 

банківського сектора постійно впливає безліч факторів, що можуть привести до 

його дестабілізації та ускладнити виконання завдань щодо фінансування потреб 

економіки і забезпечення соціально-економічного зростання країни. Як 

правило, коли говорять про фактори стійкості банківського сектора, частіше 

всього розподіляють їх на внутрішні та зовнішні. На думку В. Іванова, зовнішні 

фактори обумовлені впливом зовнішнього середовища і визнаються станом 

фінансового ринку, національної та світової економіки, політичним кліматом в 

країні, а також форс-мажорними обставинами. До внутрішніх відносяться 

фактори, обумовлені професійним рівнем персоналу, у тому числі вищого, та 

рівнем контролю за всіма операціями, які проводяться в банку [4]. 

Дещо інший підхід до класифікації факторів, які впливають на стійкість 

банку, запропонований в дослідженнях В. Живалова. На його думку, 

комплексний аналіз факторів, які забезпечують стійке функціонування банків, 

передбачає їх групування на: 1) державно-правові; 2) за джерелами 

надходження коштів в банківську систему; 3) за розміщенням банківських 

ресурсів; 4) внутрішньобанківські фактори; 5) загальноекономічні фактори, що 

впливають на діяльність банків [3]. 

Узагальнення наукових підходів [3,4,5] та практики ведення банківського 

бізнесу дозволили визначити такі фактори, які впливають на фінансову 

стійкість банківського сектора: 

- організаційно-правові: стабільність законодавства щодо регулювання 

ринку фінансових послуг, банківської діяльності, експортно-імпортних операцій 

та земельних відносин, податкове регулювання і рівень податкового 

навантаження, механізми банківського нагляду; 

- макроекономічні: коливання валютнообмінного курсу, макроекономічна 

ситуація в країні та світі, рівень попиту на банківські продукти та послуги, 

рівень доходів населення, інвестиційна та ділова активність, вартість 

банківських ресурсів, грошово-кредитна політика Національного банку 

України, частка іноземних інвестицій у банківському секторі, рівень 

конкуренції на ринку банківських послуг, рівень тіньової економіки тощо; 

- технологічні фактори: наявність сучасного банківського обладнання, 

наявність прогресивних банківських технологій, корпоративний імідж банку на 

ринку, рівень диверсіфікації банківських продуктів і послуг, інформованість 

споживачів щодо спектру банківських продуктів і послуг, якість обслуговування 

клієнтів тощо; 

- соціально-культурні фактори: рівень довіри до банківського сектора, 

відповідність банківських продуктів та послуг вимогам споживачів, рівень 

життя населення, вікова структура населення та рівень соціальної диференціації 

суспільства;  
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- внутрішньобанківські: рівень капіталізації, структура та вартість 

залучення банківських ресурсів, диференціація банківських активів, рівень 

банківських ризиків, рівень конкурентоспроможності банку на ринку у 

порівнянні з конкурентами, рівень корпоративної культури, рівень кваліфікації 

банківського менеджменту, рівень конкурентоспроможності банківських 

продуктів та послуг, наявні інструменти та засоби банківських комунікацій 

тощо; 

- форс-мажорні фактори. 

Таким чином, чим вищий рівень фінансової стійкості банківського сектора, 

тим більше він захищений від несподіваних змін макроекономічної ситуації та 

кон’юнктури фінансових ринків. Фінансова стійкість банківського сектора 

визначається як узагальнуюча характеристика, що свідчить про його 

спроможність функціонувати і розвиватися відповідно до загальноекономічної 

та соціально-політичної ситуації в країні. Уточнена система факторів впливу на 

фінансову стійкість має враховуватися при розробці стратегії розвитку 

банківського сектора та обгрунтуванні заходів державного впливу. Вирішення 

проблеми оцінювання потенційних втрат банківського сектора у випадку 

фінансових криз та його спроможності протистояти дестабілізуючому впливу 

зовнішнього середовища може бути забезпечено на підставі використання 

методики стрес-тестування, що потребує проведення подальших досліджень у 

цій сфері.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день одним із важливих завдань,  яке ставить перед собою 

банківська система України є забезпечення її стабільності та надійності. 

Банківська безпека є визначальною складовою фінансової, а, отже, і 

національної безпеки, та таким станом банківської установи, який визначається 

збалансованістю та стійкістю впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, а також 

здатністю досягати стратегічних і тактичних цілей.  

В умовах сьогодення відсутні єдині підходи до оцінки фінансової безпеки 

банківської системи України. Ми пропонуємо основні показники, за допомогою 

яких можна швидко і комплексно реагувати на виявлення проблемних аспектів 

у функціонуванні банківських установ, які можуть бути пов'язані як з 

недотриманням  рівня капіталізації, так і з проблемними високоризиковими 

активами чи недостатнім ресурсним потенціалом для проведення активних 

операцій. Алгоритм розрахунку і динаміки основних індикаторів фінансової 

безпеки банків наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка основних індикаторів фінансової безпеки банків України  
 

Показники Розрахунок 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Коефіцієнт 

надійності 

Власний капітал 

/ Зобов'язання 
0,15 0,15 0,17 0,17 0,18 

Фінансовий важіль 
Зобов'язання / 

Власний капітал 
6,77 6,64 5,84 5,78 5,66 

Мультиплікатор 

капіталу 

Активи / 

Капітал 
7,77 7,64 6,84 6,18 6,65 

Коефіцієнт 

концентрації  

власного капіталу 

Власний капітал 

/ Пасиви 
0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 

Коефіцієнт 

захищеності 

капіталу 

Основні засоби / 

Власний капітал 
0,32 0,31 0,29 0,25 0,23 

Коефіцієнт 

достатності капіталу 

Статутний 

капітал / 

Власний капітал 

0,69 1,03 1,06 1,11 1,04 

Розмір кредитних 

вкладень на 1 грн. 

капіталу 

Кредитні 

вкладення  / 

Власний капітал 

6,64 6,49 5,48 5,31 4,82 

Частка вкладів 

фізичних осіб у 

пасивах 

Кошти фізичних 

осіб / Пасиви 
0,23 0,24 0,29 0,29 0,32 
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Коефіцієнт надійності показує рівень залежності банків від залучених 

коштів. У 2008 - 2012 роках даний показник збільшився з 15% до 18%, тобто 

спостерігається позитивна динаміка нарощення капітальної бази банків 

України, що є вагомим чинником забезпечення фінансової безпеки 

банківського сектора економіки. 

Коефіцієнт фінансового важеля є оберненим показником до коефіцієнта 

надійності. Впродовж 2008 - 2012 років відбулося зниження показника з 6,8 до 

5,7 разів, що свідчить не тільки про зменшення активності банків щодо 

залучення вільних коштів на грошовому ринку, але і про недостатній рівень 

покриття залучених і запозичених ресурсів, що підтверджує наявні загрози 

недостатнього рівня ресурсного забезпечення банків України. 

Мультиплікатор капіталу  характеризує ризик банківської операційної 

діяльності  та показує у скільки разів активи банку перевищують його капітал.  

Упродовж 2008 – 2012 років спостерігалося зниження даного показника з 7,8 до 

6,7 рази, що свідчить про зниження ризику операційної діяльності банків 

України і створення дієвих систем ризик менеджменту.  

Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначає рівень капіталу в 

структурі загальних пасивів. Впродовж досліджуваного періоду спостерігалося 

нарощування капіталізації банків з 13% до 15%. Це свідчить про збільшення 

власних фінансових ресурсів банками України, нарощування рівня їх 

капіталізації в умовах фінансової нестабільності та посткризового періоду.  

Коефіцієнт захищеності капіталу показує, наскільки банк враховує 

інфляційні процеси і яку частку своїх активів розміщує в нерухомість, цінності, 

обладнання. За 2008 – 2012 роки спостерігалося зменшення даного показника з 

32% до 23%. Це відбулося як за рахунок збільшення власного капіталу, так і 

шляхом зниження обсягів основних засобів і нематеріальних активів 

банківської системи України.  

Збільшення  коефіцієнту достатності власного капіталу з 69% у 2008 р. до 

104% - у 2012 р. свідчить про негативну тенденцію у банківській системі 

України. Така ситуація зумовлена великими збитками в банківській системі 

України у кризовий  та посткризовий періоди.   

Розмір кредитних вкладень на  1грн. капіталу впродовж 2008 – 2012 років 

знизився  з 6,64 грн. до 4,82 грн., що свідчить про низький рівень покриття 

обсягами власного капіталу ризиків, пов'язаних із здійсненням кредитно-

інвестиційної діяльності банків України.  

Частка вкладів фізичних осіб у пасивах банківської системи України 

впродовж 2008 – 2012 років зросла з 23% до 32%, що є свідченням відновлення 

довіри населення  до банківської системи України. 

Основні індикатори фінансової безпеки банків України виявили потенційні 

та існуючи загрози і можуть використовуватися і як засіб виявлення проблем у 

фінансово-економічній діяльності банківських установ, так і як спосіб 

швидкого реагування на них. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСАЙДЕРСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В УКРАИНЕ 

 

В условиях глобализации, ускорения мирохозяйственных процессов и 

мировой финансовой нестабильности все большее значение приобретает 

кредитование банками инсайдеров. Они обычно кредитуют фирмы, 

принадлежащие их близким деловым партнерам, членам их собственных семей 

или кланов, или предприятия, которыми они владеют сами. Пока еще не 

достигнут консенсус относительно того, приносит ли это положительный или 

губительный эффект. Существуют два взгляда на данный вопрос. 

Две важные ранние работы предоставили доказательства того, что 

инсайдерское кредитование имеет грабительский эффект. Laeven (2001 г.) 

рассматривает кредитную политику банков в России в начале 1990-х годов. La 

Porta, Lopez-de-Silanes и Zamarripa (2003 г.) рассматривает кредитную политику 

банков в Мексике в середине 1990-х. Также Halling, Pichler и Stomper (2010 г.) в 

своей работе нашли доказательство того, что размер инсайдерского 

кредитования муниципальными банками зависит от возможности переизбрания 

политика от данного округа, т. е., чем сильнее политическая борьба за 

переизбрание, тем больше муниципальные банки выдают инсайдерских 

кредитов и, наоборот. Эти работы исследуют кредиты нефинансовым фирм, где 

либо фирмы являются акционерами банка, либо существуют банковские 

акционеры, которые также владеют акциями в нефинансовых фирмах. Эти 

исследования представляют доказательства того, что инсайдерское 

кредитование приводит к негативным эффектам.[1] 

В работах Gerschenkron (1962 г.), Aoki, Patrick и Sheard (1994 г.), 

Lamoreoux (1994 г.) предоставляются доказательства того, что инсайдерское 

кредитование имеет позитивный эффект на развитие банковской системы, так 

как банки могут преодолевать информационную асимметрию и создавать 

механизмы для мониторинга заёмщиков, что уменьшает риски невозврата 

кредитов.[2] 
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Следует отметить, что вопрос инсайдерского кредитования мало 

рассматривается в работах украинских учёных. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в посткризисных условиях 

банковская система Украины довольно нестабильна и на этом фоне 

инсайдерское кредитование выступает как негативный фактор. 

В данной работе были рассмотрены аспекты инсайдерского кредитования 

ряда украинских банков, которые были разделены на группы: 

1) государственные банки; 

2) банки с иностранным капиталом; 

3) банки с иностранным капиталом из офшорных зон (Кипр); 

4) банки с отечественным капиталом. 

Сбор данных по этому вопросу затрудняется тем, что банки не обязаны 

раскрывать своих бенефициаров, если доля их участия в уставном капитале не 

превышает 10%. Следственно, невозможно установить является ли кредит, 

выданный какой-либо кампании, инсайдерским или нет, так как непонятно, кто 

собственник банка. 

Поэтому для изучения размеров инсайдерского кредитования был 

использован коэффициент, рассчитанный по формуле: 

                𝑅𝑖.𝑐. =  
𝐶𝑖𝑛𝑑.

𝐷і𝑛𝑑.
∗ 100 %                               (1) 

где, 𝐶𝑖𝑛𝑑. – количество выданных физическим лицам кредитов, грн.; 

       𝐷і𝑛𝑑. – количество размещенных депозитов физических лиц, грн. 

Для группы государственных банков он составил 12 %. 

На основе данного коэффициента можно выдвинуть гипотезу, что в 

Украине крупнейшая группа кредиторов-инсайдеров — госбанки, которые 

активно финансируют государственные предприятия. Например, по данным 

самого Ощадбанка, на конец 2011 г. объем кредитов, выданных "Нафтогаз" 

(государственная компания), составлял 20,3 млрд. грн., или свыше 40% 

кредитного портфеля. 

Для группы банков с отечественным капиталом - 19%. 

По данным украинской Государственной налоговой администрации в 

Украине насчитывается 16 ФПГ, в состав каждой входит как минимум одно 

банковское учреждение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

условиях рыночной нестабильности объемы кредитования юридических лиц 

(472584 млн. грн. в 2009 году и 659193 млн. грн.  на 1 ноября 2013 года) в 

основном растет за счет инсайдерских кредитов, которые выдаются банками с 

отечественным частным капиталом компаниям, входящими в состав ФПГ; хотя 

объем кредитования физических лиц, наоборот, уменьшился (с 268857 млн. грн. 

в 2009 году до 167442 млн. грн. на 1 ноября 2013 года) [4]. 

Для группы банков с иностранным капиталом данный показатель 

составил 77% (кроме банков с оффшорным капиталом). 

Для иностранных банков данный коэффициент инсайдерского 

кредитования значительно выше, чем у остальных групп банков. Это может 

обуславливаться тем, что в абсолютном большинстве случаев у них отсутствует 
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любой другой связанный бизнес в Украине. Иногда при таких банках могут 

существовать лизинговые компании или кредитные посредники, но взаимосвязь 

с ними никак не скрывается, и они однозначно идентифицируются как 

связанная сторона в отчетности таких банков. 

Для группы банков с оффшорным капиталом данный показатель 

составил 45%. 

Банки с капиталом из оффшорных зон занимают промежуточную позицию 

между иностранными банками и отечественными, так как большинство из этих 

банков контролируются самими гражданами Украины для оптимизации 

налогообложения. 

Ключевая предпосылка для динамичного кредитования инсайдеров — 

катастрофическое падение доверия к "сторонним" заемщикам из-за 

невыполнения ими кредитных обязательств, а также невозможность для 

кредитора в рамках правовой системы должным образом защитить свои права. 

Кроме того, собственники банков не всегда имеют достаточно средств для 

пополнения капитала финансовых учреждений, поэтому могут создавать 

капитал за счет кредитования связанных компаний. 

В данной работе мы придерживаемся взгляда, что инсайдерское 

кредитование имеет грабительский эффект, так как банки аккумулируют 

денежные средства населения и на эти средства предоставляют кредиты 

аффилированным кампаниям, что в краткосрочной перспективе может 

предоставить преимущества в виде дополнительного капитала, а в 

долгосрочной перспективе принести убытки в виде нестабильности банковской 

системы. Так, как лишь некоторые компании со стороны могут позволить себе 

кредит со ставкой не меньше 23 % (средняя эффективная рыночная ставка по 

кредитам в Украине), банки выдают кредиты своим компаниям на льготных 

условиях. 

Таким образом, вопрос инсайдерского кредитования в Украине остается 

нерешенным ввиду низкого контроля отчетности, предоставляемой банками 

национальному регулятору, а также коррупции, которая проникла на все 

уровни как государственного, так и банковского управления. На основе 

проведенного анализа мы можем сделать  выводы о том, что данные показатели 

лишь косвенно доказывают большие размеры инсайдерского кредитования, так 

как они могут быть также обусловлены стратегией банков, нацеленной на 

корпоративный сектор; администрирование  кредита юридического лица менее 

затратное, а риск невозврата у физического лица выше и т.д. Для дальнейшего 

исследования данного вопроса необходимо получить данные касательно 

каждого крупного кредита, выданного банками на протяжении нескольких лет, 

однако, получить такую информацию в данный момент не представляется 

возможным из-за конфиденциальности такой информации. 
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АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ 

 

В умовах сьогодення фінансові ризики є однією з основних причин 

погіршення стабільності діяльності банківського сектора економіки, зокрема, 

ризики активних операцій, наявність яких може спричинити непередбачувані 

грошові втрати, які негативним чином позначаються на дохідності банківських 

установ, спричиняють їх неплатоспроможність і нежиттєздатність. Підвищення 

фінансової стійкості банків України вимагає застосування ефективних методів 

управління з метою мінімізації ризиків активних операцій, серед яких 

домінуюче місце належить їх диверсифікації. Цей метод дозволяє банкам 

розподіляти кредитні ризики серед широкого кола позичальників, які 

розрізняються за галузевою, регіональною і портфельною приналежністю. 

Згідно трактування НБУ, диверсифікація – це метод пом'якшення ризику 

шляхом розосередження вкладень та обмеження впливу фактора ризику за 

рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем. Передбачає 

пошук та поєднання портфелів, які за однакових умов призводять до різних, не 

обов'язково протилежних результатів [2]. 

Використання методу диверсифікації супроводжується розподілом 

кредитного ризику на портфельному, географічному та галузевому рівнях. 

Зокрема, географічна диверсифікація передбачає встановлення та розподіл 

кредитного потенціалу між позичальниками, які перебувають у різних регіонах. 

За допомогою портфельної диверсифікації проводиться розосередження 

кредитів між різними категоріями позичальників. Застосування галузевої 

диверсифікації дозволяє розподіляти кредити між клієнтами, які здійснюють 

діяльність у різних галузях економіки. 

Окрім галузевої, географічної і портфельної диверсифікації на практиці 

також часто застосовується диверсифікація у часовому, просторовому й 

продуктовому аспектах. Оскільки перший вид застосовується у диверсифікації 

кредитного портфеля то другий вид – у кредитній диверсифікації. Однак вони 

багато в чому доповнюють одна одну й можуть використовуватися в обох 

сферах [1]. 

Значний рівень проблемної заборгованості характерний для українських 

банків у посткризовий період та супроводжується потребою мінімізації 
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кредитних ризиків. Зокрема, впродовж 2013 року спостерігалося зростання 

кількості прострочених кредитів з 72 520 млн. грн. до 74 155 млн. грн. [2].  

Відповідно, виникає потреба застосування більш ретельнішого підходу до 

формування кредитного портфеля і ефективної системи управління ризик-

менеджментом банків. У зв’язку з цим, для управління та мінімізації 

кредитного ризику пропонуємо використання саме методу диверсифікації, 

алгоритм дій із застосування якого представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм дій застосування методу диверсифікації кредитного ризику 

банків (складено автором) 
 

Забезпечення достатньої диверсифікації кредитного портфеля 

супроводжується застосуванням певних методів, зокрема, таких як: 

1) раціонування кредиту, яке передбачає: встановлення гнучких або 

жорстких лімітів кредитування за сумою, термінами, видами процентних ставок 

та іншими умовами надання позик; встановлення лімітів кредитування для 

окремих позичальників або їх груп у відповідності до їхнього фінансового 

стану; визначення лімітів концентрації кредитів для одного або групи тісно 

співпрацюючих позичальників відповідно до їх фінансового стану; 

Визначення типу кредитної політики банку: 

консервативний, поміркований, агресивний 

 

Оцінка рівня дохідності кредитного портфеля банків 

 

Визначення рівня ризику кредитного портфеля банку: 

валовий та чистий кредитний ризик 

Визначення ступеня ризику за окремими категоріями 

кредитних операцій: фінансовий стан позичальника, 

обслуговування боргу позичальником, рівень 

забезпечення позик 

Використання методу диверсифікації з метою 

мінімізації кредитного ризику 

Аналіз кредитної діяльності банку за досліджуваний 

період 
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2) пряме встановлення лімітів для позичальників конкретних груп 

(наприклад, для населення за споживчими позиками) в абсолютній сумі або за 

сукупною питомою вагою у кредитному портфелі банку;  

3) диверсифікація прийнятого забезпечення за позиками;  

4) застосування різних видів процентних ставок і способів нарахування та 

сплати відсотків за позиками; 

5) диверсифікація кредитного портфеля за термінами має особливе 

значення, оскільки процентні ставки за позиками різних термінів схильні до 

різноманітних коливань, що може спричинити високий рівень ризиковості 

повернення позик. 

Отже, застосування методу диверсифікації кредитного портфеля дозволяє 

банкам зменшити залежність від певного кола позичальників та розподілити 

ризики у різних напрямах. У свою чергу, мінімізація кредитного ризику сприяє 

зниженню обсягів проблемної заборгованості та підвищує якість кредитного 

портфеля банку і його активів, забезпечуючи стратегічну мету функціонування 

банківських установ – підвищення прибутковості й зростання вартості 

банківського бізнесу. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Для якісного дослідження будь-якого явища чи процесу важливо чітко 

розуміти, які фактори здійснюють на нього вплив, характер такого впливу 

(позитивний чи негативний) та чи можливо його коректувати. По суті, всі 

наукові школи, які залишили помітний слід у світовій науковій думці, 

звертались до питання факторного впливу та можливостей його регулювання. 

Врахування факторного впливу на формування регіональної політики 

розвитку банківської системи дасть змогу: 

- забезпечити досягнення поставлених цілей і завдань регіональної 

політики розвитку банківської системи; 

- мобілізувати необхідний ресурсний інструментарій для: 

а) максимально можливого нівелювання впливу факторів у випадку 

негативного їх характеру; 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1035
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1035
http://www.bank.gov.ua/
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б) максимально можливого отримання вигод від факторного впливу у 

випадку позитивного їх характеру; 

- понижувати ризики управлінських рішень з необґрунтованими 

ресурсними витратами, що може слугувати суттєвою економією для місцевих 

бюджетів; 

- здійснювати ефективне стратегічне планування розвитку регіональної 

банківської системи на довгострокову перспективу, оптимізуючи плани з 

цільовим фінансуванням, що враховують можливі зміни зовнішнього 

середовища та потенційні зрушення в самій системі через динамічність 

ендогенних факторів. 

Таким чином, при визначенні переліку факторів впливу на регіональну 

політику розвитку банківської системи з базуванням на управлінському підході 

необхідно орієнтуватись на науково-пошуковий досвід факторного впливу 

безпосередньо на саму банківську систему, а також на регіональну політику її 

розвитку, від чого суттєво залежить ефективність формування та реалізації 

такої політики (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Тріада факторного впливу на регіональну політику розвитку банківської 

системи (розробка автора) 

Особливістю такої класифікації буде чітко виражений управлінський 

підхід, що передбачає виявлення та систематизацію факторів впливу не лише на 

саму регіональну банківську систему, але й на регіональну політику її розвитку, 

що спрямована на покращення кількісно-якісних параметрів функціонування 

тих інституцій, що входять у структуру такої системи, а також з урахуванням 

регіональної специфіки. Частково регіональну специфіку будуть виражати 
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перспективах. Тому такі моменти також важливо враховувати при визначенні 

переліку факторів впливу на регіональну політику розвитку банківської 

системи конкретного регіону.  

Основою класифікації факторів повинні бути логічно визначені ознаки, які 

дозволять у повній мірі розкрити особливості факторного впливу та можливості 

їх коректування [1,2]. Визначимо перелік основних можливих факторів впливу 

на регіональну політику розвитку банківської системи в розрізі мега-, макро-, 

мезо- та мікрофакторів.  

Виділення в окрему групу факторів мегарівня обґрунтовують процеси 

глобалізації фінансово-кредитної системи. Очевидно, що відносно діяльності 

місцевих органів державної влади можливість коректування впливів таких 

факторів відсутня, при чому залишається доцільним визначення характеру 

впливу таких факторів з формуванням відповідного комплексу заходів. Останні 

події свідчать, що такий вплив носить переважно негативний характер, у 

зв’язку з чим існує багато протиріч для ефективності формування регіональної 

політики розвитку банківської системи. До основних факторів мегарівня 

відносимо: глобалізацію, інтеграційні процеси, рух міжнародного капіталу, 

кризові явища світового масштабу (світова фінансово-економічна криза), 

політику міжнародних організацій та глав урядів країн G7, функціонування 

провідних фондових бірж-членів Світової федерації бірж (World federation of 

exchanges, WFE) тощо. Тобто тут концентруються всі ті явища та процеси, які 

формуються в межах світової банківської системи.  

Фактори макрорівня, що формуються в загальнодержавному вимірі, є 

частково регульованими з боку місцевих органів державної влади. Це підсилено 

процесами децентралізації та деконцентрації владних повноважень в Україні, 

які тривають упродовж останніх років, що підвищують роль регіонів у 

загальному соціально-економічному розвитку країни та можливості їх 

реального впливу на державну регіональну політику (політику центральних 

органів державної влади щодо розвитку регіонів). Такі фактори доцільно 

традиційно розподілити в розрізі природних, демографічних, економічних, 

соціальних, культурних, політико-правових, науково-технічних та 

міжнародних. Очевидно, що всі ці макрофактори за класифікаційними 

ознаками місця виникнення є зовнішніми, приналежністю до регіональної 

політики розвитку банківської системи – екзогенними, приналежністю до 

рівненої системи – національними.  

Мезорівневі фактори впливу на регіональну політику розвитку банківської 

системи виражаються у відповідних підсистемах регіону. Відповідно, групи 

факторів визначаються наступним чином: 

- економічні – в економічній підсистемі регіону; 

- демографічні – в підсистемі розселення регіону; 

- соціальні, культурні – в науково-освітній та соціотрудовій підсистемах 

регіону; 

- науково-технічні – в інноваційній та інформаційній підсистемах регіону; 
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- політико-правові та міжнародні (транскордонне співробітництво) – в 

адміністративно-управлінській підсистемі регіону. 

Щодо мікрофакторів впливу на регіональну політику розвитку банківської 

системи, то тут важливо розуміти їх виняткову роль та абсолютну 

урегульованість з боку місцевих органів державної влади. Вважаємо, що такі 

фактори доцільно розподілити за групами мети й цілей діяльності, структури, 

технології, трудового потенціалу та корпоративної культури банківської 

установи. Такий класичний маркетинговий підхід у визначенні мікрофакторів 

впливу на регіональну політику розвитку банківської системи в повній мірі 

дозволяє проводити детальну діагностику та моніторити діяльність банківських 

установ та інших суб’єктів, що входять у базову та розширену структури 

регіональної банківської системи, визначаючи основні стратегічні орієнтири 

подальшого розвитку. 

Отже, бачимо, що дослідження факторного впливу на регіональну 

політику розвитку банківської системи є дуже важливим та досить громіздким, 

адже вимагає врахування великої кількості факторів, які дуже рідко є 

детермінованими чи стохастичними й часто можуть здійснювати 

непередбачуваний вплив на функціонування регіональної банківської системи. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В 

УКРАЇНІ 

 

Досвід високо розвинутих країн свідчить, що важливою складовою 

сучасного фінансового ринку є недержавні пенсійні фонди, які за своєю 

економічною суттю є потужними інвесторами програм фінансово-економічного 

розвитку загальнодержавного та місцевого значення. 

Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні бере початок із 

введенням в дію 1 січня 2004 року Закону України „Про недержавне пенсійне 

забезпечення” від 09.07.2003 року [1]. Відповідно до даного Закону 

недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це юридична особа, яка має статус 

неприбуткової організації, функціонує та здійснює свою діяльність виключно з 

метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_30/Statti/7.pdf
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подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні 

виплати учасникам фонду.  

Всі НПФ поділяються на три види [3]: 

Відкриті – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути 

будь-які одна або кілька юридичних осіб (крім установ, фінансованих із 

державного бюджету), а учасниками – будь-які фізичні особи незалежно від 

місця і характеру їхньої роботи. 

Корпоративні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть 

бути юридичні особи-роботодавці і до яких можуть приєднуватися 

роботодавці-платники. Учасниками таких фондів можуть бути винятково 

фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-

засновниками і роботодавцями-платниками цього фонду. 

Професійні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути 

об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, 

включаючи професійні союзи (об'єднання професійних союзів), або фізичні 

особи, пов'язані за родом їхньої професійної діяльності. Учасниками такого 

фонду можуть бути винятково фізичні особи, пов'язані за родом їхньої 

професійної діяльності, визначеної в статуті фонду. 

Враховуючи специфіку кожного виду, діяльність НПФ відбувається 

наступним чином: 

Після того, як засновники виконають усі умови для відкриття НПФ і 

отримають необхідні свідоцтва, Рада НПФ (створена засновниками,  

затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

(ДФП)) підписує договори з Адміністратором НПФ, Компанією з управління 

активами та банком-зберігачем. 

Зупинимось детальніше на цих суб'єктах [4]. Компанія – адміністратор 

НПФ (АПФ) – юридична особа, що здійснює адміністрування НПФ на умовах 

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". Адміністратор 

фонду  акумулює пенсійні внески, веде персоніфікований облік кожного 

вкладника й учасника фонду, регулярно звітує перед ними, Радою фонду і 

державними органами контролю і нагляду. Адміністратор також контролює 

діяльність компанії по управлінню пенсійними активами і банку – зберігача 

НПФ. 

Компанія по управлінню активами (КУА) - юридична особа, що здійснює 

професійну діяльність по управлінню активами на підставі відповідної ліцензії 

Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення такої 

діяльності. Вона розраховує, яким чином мають бути інвестовані пенсійні 

активи фонду, щоб забезпечити прибутковість (рентабельність), необхідну для 

виконання фондом своїх зобов'язань перед учасниками і вкладниками.  

Банк – зберігач НПФ – банк, що здійснює депозитарну діяльність зберігача 

цінних паперів і відповідає вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне 

забезпечення". Він регулярно звітує перед Адміністратором фонду про стан 

пенсійних активів, зміну їхньої вартості та рух пенсійних коштів.  
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Більш наглядніше схему відносин між НПФ і основними суб’єктами 

системи недержавного пенсійного забезпечення наведено на рис.1. 

 
 

Необхідність створення НПФ в Україні була зумовлена низкою таких 

факторів, як: 

─високий рівень демографічного навантаження на працездатне населення; 

─наявність у значної частини працюючих пільг із сплати внесків до 

Пенсійного фонду України; 

─ дефіцит коштів Пенсійного фонду України на виплату пенсій, що 

покривається за рахунок державного бюджету; 

─велика заборгованість із сплати внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування підприємств; 

─зростання рівня соціальної захищеності українських громадян [2].  
Проте, на сьогоднішній день існує низка проблем розвитку та 

функціонування, з якими стикаються недержавні пенсійні фонди в Україні: 

─ недостатній досвід створення НПФ, адже перші НПФ у світі з’явилися 

ще понад 100 років тому, а в Україні – лише у 2004 році [6]; 

─низька поінформованість як працівників, так і роботодавців; 

─незначні фінансові можливості підприємств і фізичних осіб; 

─певна недовіра населення до нової форми пенсійного забезпечення і 

традиційна впевненість серед широкого загалу, що пенсії, як і раніше, має 

платити держава[4].  
Фінансову і організаційну слабкість українських недержавних пенсійних 

фондів активно використовують страхові компанії, в тому числі зарубіжні, які 
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Рис.1. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду [3] 
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через своїх представників залучають до своїх пенсійних проектів заможні 

верстви населення України, залишаючи недержавним пенсійним фондам нашої 

країни сектор середньо- і малозабезпечених громадян. А вони, як правило, 

недовіряють цим фондам, а більшість із цієї групи населення не має належних 

доходів для участі у недержавному пенсійному страхуванні [3]. Тому держава, 

повинна сконцентрувати всі зусилля, важелі впливу і на законодавчому рівні 

стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕФОРМУВАННЯ НПФ  

 

Систему недержавного пенсійного забезпечення ігнорувати не варто. Хоча 

б тому, що у ній зацікавлений навіть Пенсійний фонд. Загалом, стратегія 

розвитку пенсійної системи, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

ще у грудні 2004 року, передбачала розвиток трьох напрямів: солідарної 

системи (аналог тої, що існував до пенсійної реформи), накопичувальної 

системи (частина обов’язкових внесків до пенсійної системи 

накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді й обліковуватиметься 

на індивідуальних рахунках громадян) та системи недержавного пенсійного 

забезпечення 

Перевагою недержавних фондів є те, що гроші, які туди надходять, не 

лежать “мертвим вантажем”, а працюють. Найменший дохід, який забезпечує 

компанія з управління активами фонду, не може бути нижчим за рівень 

інфляції. Інакше Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

пропонуватиме раді фонду змінити компанію з управління активами. До речі, 

задля безпеки вкладів громадян кошти інвестують у різні галузі (банківські 

метали, акції та облігації українських підприємств, депозитні вклади) – не 

http://asconf.com/
http://pidruchniki.ws/
http://www.rusnauka.com/
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більше п’яти відсотків у кожну. Інвестиційний прибуток НПФ не 

оподатковується. 

НПФ функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення 

пенсійних внесків. Ця ознака конкретизується ч. 2 ст. 6 Закону України "Про 

недержавне пенсійне забезпечення", у відповідності до якої недержавне 

пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. 

Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим 

Законом, забороняється. Також згідно з ч. 9 ст. 6 Закону України „Про 

недержавне пенсійне забезпечення” пенсійний фонд не може брати на себе 

зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного 

забезпечення. І, нарешті, відповідно до ч. 12 ст. 6 Закону України „Про 

недержавне пенсійне забезпечення” НПФ не може бути проголошений 

банкрутом та ліквідований за українським законодавством про банкрутство. 

Створення, функціонування та ліквідація недержавних пенсійних фондів 

здійснюється за цим Законом. Така норма спрямована на захист пенсійних 

коштів учасників НПФ. Незважаючи на досить складну та неоднозначно 

оцінювану правову форму існування недержавних пенсійних фондів, усі 

механізми, закладені в законодавстві щодо цих суб'єктів, спрямовані, 

насамперед, на унеможливлення зловживань пенсійними коштами учасників. 

Модель недержавних пенсійних фондів, обрана законодавцями, має виправдати 

себе і реалізувати своє соціальне призначення. 

Для забезпечення реалізації законів України від 08 липня 2011 року № 

3668-VI „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи” та від 22 грудня 2011 року № 4225-VI „Про внесення змін 

до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, з метою 

створення прозорого регуляторного середовища в секторі недержавного 

пенсійного забезпечення при Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг наказом Голови від 14.06.2012 

№71 було створено робочу групу з підготовки проектів актів, необхідних для 

реалізації змін та доповнень, внесених Законом України "Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" до Законів 

України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про 

недержавне пенсійне забезпечення". 

Головною позитивною рисою роботи групи для реформування  

накопичувальної пенсійної системи є те, що відчутно усунеться вплив фактору 

старіння населення, який призводить до неспроможності солідарного принципу 

фінансування. Для нашої держави це питання є актуальним тому, що 

демографічна ситуація в Україні - одна з найскладніших у Європі. Крім того, 

запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування сприятиме 

формуванню потужного джерела інвестиційних доходів для зростання 

національної економіки. Передбачається, що в недалекому майбутньому, 

починаючи з 2018 року, громадяни матимуть право кошти, накопичені на їх 

пенсійних рахунках, переводити з Накопичувального фонду до обраних ними 

недержавних пенсійних фондів. Таким чином, застраховані особи зможуть 
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вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для 

інвестування їх пенсійних заощаджень. 

Побудова якісної пенсійної системи в Україні, яка дасть можливість 

отримувати громадянам гідну пенсію в старості, неможлива без послідовної 

державної політики в цій сфері законотворення. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 

У сучасних умовах розвитку банківської системи України, які 

супроводжуються загостренням конкурентних відносин, обмеженістю 

внутрішніх фінансових ресурсів та їх короткостроковим характером зростає 

роль політики ресурсного забезпечення діяльності банків. Розробка ресурсної 

політики дозволяє чітко окреслити цілі, способи та інструментарій її 

формування, сприяє реалізації інтересів зацікавлених сторін та покращенню 

якісних характеристик внутрішніх і зовнішніх джерел ресурсного потенціалу 

банків. 

Політику ресурсного забезпечення, на нашу думку, доцільно розглядати як 

систему заходів, які здійснює банк з метою визначення найефективніших 

шляхів формування і розширення його ресурсної бази та використання наявних 

ресурсів. Ефективна діяльність сучасних комерційних банків, забезпечення 

високих темпів їх розвитку, які б відповідали потребам економіки, підвищення 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості суттєвим чином визначаються 

достатністю та якістю управління ресурсним потенціалом установ. 

До основних напрямів політики ресурсного забезпечення, виходячи з 

функціонального призначення банків, можна віднести: 1) акумуляцію 

тимчасово вільних грошових коштів економічних суб’єктів; 2) формування 

власного капіталу банку; 3) розміщення банківських ресурсів у сфери 

найефективнішого їх використання з метою отримання максимального 

прибутку. 

Розглядаючи напрями політики ресурсного забезпечення діяльності банку, 

необхідно зазначити, що два перших пов’язані з акумуляцією банківських 
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пасивів (власних, залучених та запозичених коштів), а третій передбачає 

трансформацію цих пасивів у кредити та інвестиції. 

У даному контексті Н. Ф. Єфремова, О. В. Золотарьова та Є. О. Ємцов 

пропонують модель ресурсного забезпечення діяльності банку, в складі якої 

виділяють три блоки: ресурсне регулювання (стосується внутрішніх і зовнішніх 

факторів, які зумовлюють найістотніший вплив на формування системи 

ресурсного забезпечення діяльності банку), ресурсне формування (відображає 

шляхи формування обсягу ресурсної бази, достатньої для забезпечення 

ефективної банківської діяльності) та оптимізацію ресурсної бази (включає 

заходи щодо раціоналізації залучених і запозичених ресурсів та їх розміщення у 

найприбутковіших варіантах) [3, c. 130]. 

В. В. Волкова та Н. І. Волкова пропонують бізнес-модель управління 

процесом формування ресурсної бази банку, яка включає розробку цільових 

програм з управління формування ресурсної бази банку, прийняття рішень 

Правлінням і Радою директорів, власне процес управління, аналіз і контроль 

результатів виконання цільових програм [2, c. 139]. 

На нашу думку, політика ресурсного забезпечення діяльності банків 

повинна формуватись, виходячи із спрямованості на вирішення наступних 

завдань: 

1) мобілізації фінансових ресурсів для формування ресурсної бази, 

достатньої для задоволення потреб клієнтів; 

2) забезпечення стабільності фінансування банківських кредитних програм 

та інвестиційних проектів; 

3) зменшення частки коштів, які не приносять доходу та фінансових 

ресурсів обмеженого використання [4, с. 126]; 

4) створення умов для отримання банком максимального прибутку за 

умови обмеження ризику; 

5) забезпечення диверсифікації фінансових ресурсів шляхом вибору 

джерел їх формування; 

6) забезпечення збалансованості фінансових ресурсів за обсягами, 

строками та витратністю; 

7) підтримку достатнього рівня ліквідності; 

8) визначення і досягнення цільових фінансових показників та контроль за 

цими процесами; 

9) підвищення питомої ваги довгострокових фінансових ресурсів, які 

найсуттєвішим чином забезпечують підтримку стійкості банку та розширення 

банківської діяльності; 

10) прогнозування можливих варіантів розвитку зовнішнього середовища і 

нівелювання негативних факторів на фінансову діяльність банку; 

11) проведення такої цінової політики, яка дозволила б мінімізувати 

процентні витрати за залученими коштами, однак, не зменшила б 

привабливості банківських продуктів для клієнтів; 

12) забезпечення взаємозв’язку тактичного і стратегічного управління 

фінансовими ресурсами банку; 
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13) здійснення моніторингу фінансової діяльності банку [1, с. 2]. 

На основі вивчення банківської практики можна констатувати, що 

вітчизняні банки при мобілізації ресурсів на фінансовому ринку дотримуються 

наступних принципів: 1) дотримання вимог регулюючих органів; 2) ліквідності; 

3) мінімізації витрат; 4) прибутковості; 5) мінімізації ризиків. 

Банк, мобілізуючи ресурси з урахуванням ліквідності, постійно аналізує 

потребу в коштах. Його завдання при цьому полягає в створенні узгодженого 

покриття активу балансу пасивом, як за строками, так і сумами. У межах 

політики ліквідності необхідно, щоб розміри трансформації строків залишалися 

у певних межах. Однак, зважена політика управління ліквідністю, враховуючи 

принципи рентабельності, передбачає лише мінімально необхідний обсяг 

ліквідності. Оптимізація банківських ресурсів здійснюється, орієнтуючись на 

мінімізацію витрат. Одним із аспектів мінімізації витрат є надходження на 

пасивні рахунки відносно дешевих залучених і запозичених коштів. Для цього 

банк повинен постійно аналізувати ринки грошових коштів з метою залучення 

ресурсів за найдешевшими цінами та їх якнайдорожчим розміщенням. 

Управління мобілізацією капіталу передбачає визначення потреби банку у 

власних коштах і вибір оптимальних шляхів її покриття. 

У сучасних умовах процедура управління ресурсною забезпеченістю банку 

значною мірою визначається ефективністю процесу планування фінансової 

діяльності. Планування дозволяє визначати завдання, які забезпечують 

ефективне функціонування банку в перспективі, а також швидку адаптацію до 

мінливих умов зовнішнього середовища. У процесі фінансового планування 

повинні визначатись основні тенденції формування і використання банківських 

ресурсів та встановлюватись принципові положення формування фінансових 

відносин із контрагентами. Від того, наскільки точно будуть визначені планові 

показники та завдання управління фінансами, багато в чому залежатиме кінцева 

результативність функціонування банку. Залежно від оцінки забезпеченості 

фінансовими ресурсами, банк розробляє і реалізує систему заходів щодо 

підвищення ефективності формування та використання власних, залучених і 

запозичених фінансових ресурсів. 

У процесі стратегічного планування ресурсної бази банк повинен 

здійснювати якісну оцінку її елементів. При цьому якість кожного з елементів 

ресурсної бази доцільно визначати за допомогою критеріїв прийняття рішень на 

основі інтервалів шкалювання. Важливе місце при цьому належить економіко-

математичному моделюванню. 

Отже, ефективна ресурсна політика на сучасному етапі функціонування 

банківської системи України відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні 

фінансової стійкості та платоспроможності банку, збереженні довіри до нього з 

боку вкладників та інвесторів. З огляду на це, банки повинні приділяти належну 

увагу розробці усіх складових ресурсної політики з метою формування 

необхідної ресурсної бази, що дасть можливість задовольняти потреби клієнтів 

та забезпечити прибуткову діяльність самих банків. Політика банків повинна 

бути скоригована з урахуванням умов сьогодення, що означає переорієнтацію 
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депозитної політики та політики запозичень на нові джерела ресурсів, 

модернізацію та перегляд цілей кредитної та інвестиційної політик. 
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ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 

 

В умовах сучасного економічного розвитку країни та формування реальної 

самостійності банків прибуток отримав новий сенс, оскільки в ринкових умовах 

він виступає не тільки основним джерелом розвитку господарської діяльності 

будь-якого господарюючого суб’єкта, але і стимулом його діяльності. Прибуток 

є головною вирішальною силою ринкової економіки, що забезпечує інтереси 

держави, власників, персоналу банку. Для ефективного управління прибутком 

необхідні удосконалення існуючих та розробка нових інструментів управління, 

розробки механізмів і стратегії управління прибутком, які відповідають 

сучасним економічним умовам діяльності банків. Однак, у кожного окремого 

банку існують свої проблеми управління прибутком, які вимагають детального 

розгляду з боку самої фінансово-кредитної установи. Щоб план зростання 

доходів банку став реальністю, необхідно постійно піклуватися про те, щоб 

зберегти наявні грошові ресурси і примножити їх. Для зростання доходів 

необхідно впроваджувати в діяльність банків інновації і використовувати 

сучасні методи  управління їх інноваційним потенціалом. 

Пропонуємо під системою управління інноваційним потенціалом банку 

(СУІПБ) розуміти цілісну, структуровану сукупність функцій, принципів, 

методів прийняття управлінських рішень та організаційних механізмів їх 

реалізації задля забезпечення цілеспрямованого, систематичного та адекватного 

спрямування інноваційних ресурсів на реалізацію стратегічної мети діяльності 

банку. 

Алгоритм менеджменту інноваційного потенціалу банку включає декілька 

етапів. Першим етапом у системі менеджменту інноваційного потенціалу банку 

є постановка цілей (визначення стратегічної мети  діяльності, узгодження мети 



178 
 

та завдань цілісної системи менеджменту інноваційного потенціалу та 

формалізація мети інноваційної діяльності), на основі чого відбувається 

планування інноваційної діяльності банку. Виразна політика в сфері 

менеджменту інноваційного потенціалу формує напрям збору та обробки 

інформації і вироблення пропозицій, що, в свою чергу, призводить до пошуку 

можливостей та створює мотиваційні пріоритети для груп розроблювачів. Після 

погодження мети та завдань системи менеджменту інноваційного потенціалу 

банку пропонуємо перехід до наступного етапу – діагностики інноваційного 

потенціалу. Цей етап характеризується наступними заходами: 

1)здійснення поелементної оцінки поточного рівня інноваційного 

потенціалу; 

2) проведення інтегральної оцінки інноваційного потенціалу; 

3) нормалізування отриманих оціночних рівнів інноваційного потенціалу; 

4) визначення відповідності поточного рівня інноваційного потенціалу 

банку крайнім ідентифікаційним межам (рис. 1). 
Наступним етапом системи менеджменту інноваційним потенціалом 

пропонуємо розробку стратегії подальшого розвитку банку, обрання якої 

необхідно проводити на основі зазначеного рівня інноваційного потенціалу 

банку. Визначення стратегії є підставою для реалізації інноваційного 

потенціалу банку, що відбувається шляхом комплексу організаційно-

управлінських заходів. 

В результаті здійснення цього етапу стається перехід на фінальну стадію 

системи менеджменту інноваційним потенціалом банку – до контрольного 

етапу. Варто зазначити, що ця стадія системи менеджменту інноваційного 

потенціалу банку характеризується встановленим контролем реалізації 

інноваційного потенціалу банку.  
В результаті отримання певного результату пропонуємо здійснити оцінку 

досягнення стратегічних цілей діяльності банку, що є результатом реалізації 

комплексу заходів із реалізації інноваційного потенціалу банківської установи. 

Якщо стратегічні цілі діяльності банку досягнуті, виникає необхідність у 

формулюванні нових цілей подальшого розвитку банку, а якщо ні, стратегія 

банку була обрана невірно, відповідно до його інноваційного потенціалу. 

У результаті проведення моніторингу інноваційного потенціалу 

банківської установи виникає можливість запровадження найбільш прийнятної 

стратегії інноваційного розвитку, за допомогою якої в реалізації інноваційного 

потенціалу є досягнення стратегічних цілей фінансово-кредитної установи. 

Таким чином, менеджмент інноваційним потенціалом невід’ємно 

пов’язаний зі стратегічним плануванням. Такий взаємозв’язок дає змогу 

розглядати процес менеджменту інноваційним потенціалом кредитної установи 

в якості динамічного нерозривного ланцюга одразу кількох структурних 

елементів, взаємозв’язок яких здійснює забезпечення ефективності системи 

менеджменту банку загалом. 
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Рис. 1. Комплекс менеджменту інноваційного потенціалу банку 
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА 

ФУНКЦІЇ 

 

У сучасній фінансовій системі ринок банківських продуктів та послуг відіграє 

важливу роль і виступає його невід’ємною складовою, яка взаємодіє з різними 

секторами економіки держави, де банки виконують роль основного посередника 

між населенням країни і підприємцями та фінансовими структурами в якості 

установи, яка здатна задовольнити їх потреби у грошових коштах. 

Сьогодні багато вчених та економістів розглядають поняття та сутність ринку 

банківських продуктів і послуг серед яких: Дзюблюк О. В., Жуков Є. Ф., Лютий І. 

О., Нікітіна А. В., Солодовник Ю. О., Ткачук В. О., Шевцова М. Ю. Проте ця 

категорія не є повністю дослідженою та потребує подальшого вивчення. Науковці 

по-різному трактують ринок банківських продуктів і послуг. Так, одні називають 

його банківським ринком, інші – ринком банківських послуг, а ще інша категорія 

вчених – ринком банківських продуктів і послуг. 

Так, на думку Нікітіна А. В., банківський ринок – це сукупність існуючих і 

потенційних клієнтів банку [3, с.34]. Такої ж думки притримується і економіст 

Лютий І. О. Проте це тлумачення має досить вузьке значення, оскільки  повністю 

не розкриває зміст банківського ринку, адже він містить в собі не тільки 

сукупність клієнтів, а й багато іншого. 

Ткачук В. О. зазначив, що специфічною сферою економічних відносин, де 

основним моментом є збалансування попиту і пропозиції на банківські послуги та 

продукти виступає ринок банківських послуг [4, с.25].  

На думку Шевцової М. Ю., Солодовник Ю. О. сутність ринку банківських по-

слуг полягає в організації законодавчо обумовленої системи взаємовідносин між 

суб’єктами, які складаються в процесі купівлі - продажу послуг специфічного 

характеру, спрямуванні фінансових ресурсів від власників до позичальників [5, 

с.150].  
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Науковець Дзюблюк О. В. висвітлив поняття "ринок банківських продуктів і 

послуг", як особливе соціально-економічне середовище, систему економічних 

відносин, що забезпечують реалізацію попиту на різного роду послуги з боку 

клієнтів банку, пропозицію цих послуг банківськими установами та формування 

ціни на них [1, с.28].  

Отже, узагальнивши вищенаведені твердження, можна зробити висновок, що 

ринок банківських продуктів та послуг – це місце, де відбувається формування 

попиту, пропозиції та ціни на банківські продукти та послуги, а також створення 

нових продуктів і послуг банками, де основним стримуючим чинником є 

конкуренція. Водночас, ринок банківських продуктів та послуг виконує такі 

функції:  

1. Виступає формою суспільного відтворення, яка створює безпосередній 

зв'язок між створенням банківських продуктів і послуг та їх наданням.  

2. Відносини на цьому ринку об’єднують банківську систему країни в єдине 

ціле.  

3. За допомогою самого ринку споживачі можуть провести контроль за якістю 

банківського обслуговування.  

4. Має стимулюючий вплив на економіку, адже спонукає банківські установи 

до постійного розширення спектра своїх послуг, наданні різних акцій, знижок для 

нових і постійних клієнтів, менші відсотки за кредит у порівнянні з такими ж 

кредитами в інших банках тощо.  

5. Здійснює регулюючу функцію в економіці, оскільки повідомляє про 

наявність дисбалансу на ринку банківських продуктів і послуг між обсягом потреб 

суспільства та обсягами їх задоволення, а, відповідно, про нестачу грошово-

фінансових ресурсів у тому чи іншому напрямку діяльності банку та проведення їх 

перерозподілу між ними [узагальнено авторами на основі джерела 2]. 

На сьогоднішній день ринок банківських продуктів і послуг є  потужним 

елементом у розвитку фінансового сектора економіки країни. Із зростанням 

ефективності діяльності кожного окремого банку та ринку в цілому створюється 

можливість до розширення сфери банківських продуктів і послуг, що, в свою 

чергу, призводить до збільшення клієнтської бази та просування на ринок нових 

банківських та інвестиційних продуктів і поряд з ними страхових послуг, які 

надаються клієнтам за умов співпраці банків із страховими компаніями. Проте за 

умов збільшення кількості клієнтів зростає і навантаження на функціонування 

банків, що вимагає від них створення та підтримки все вищих стандартів 

обслуговування, правильно скоригованого управління, нарощення капіталу банку 

для зростання його ліквідності та налагодження системи гарантування вкладів, що 

забезпечить довіру населення. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КАПІТАЛОУТВОРЕННЯМ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Прoяви свiтової фiнансoвої кризи тa сyчасні тeнденції eкономічного рoзвитку 

України вимaгають прoфесійної yваги рeгулюючих і нaукових iнституцій до 

прoцесів кaпіталоутворення в бaнківській системі України нa мaкроекономічному 

рiвні. Дaна пoзиція oбґрунтовується тим, щo адекватність капіталу бaнківської 

систeми України зaлежить вiд вaртісних та стрyктурних хaрактеристик кaпіталу, 

яким вoлодіють, рoзпоряджаються та який викoристовують у свoїй діяльності 

кoмерційні бaнки. 

Формування системи управління капіталоутворенням здійснюється з позиції 

адекватності капіталу на основі даних про зростання та перспективи розвитку 

банку, розмір та величину ризиків, а також методів управління капіталом банку. 

Сучасні методи управління розвитком та функціонуванням установ банків 

спираються на уявлення про них як про економічні системи. 

Загалом, система управління визначається як безліч або сукупність взаємопо-

в’язаних між собою предметів, явищ, знань про природу та суспільство [1, с. 233]. 

Багато західних та вітчизняних фахівців розглядають систему як сукупність 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів, орієнтованих на реалізацію 

західної цільової установки [2, с. 104]. 

Отже, при управлінні капіталоутворенням у банківській системі необхідно 

виходити з того, що основною його метою є формування та підтримка адекватного 

рівня капіталу, іншими словами - метою є досягнення певного рівня його 

адекватності вибраним стратегічним цілям розвитку банку. 

Власний капітал банку забезпечує його прибуткову діяльність. Банк отримує 

прибуток, що відповідає можливостям його діяльності. Крім того, фактор 

прибутковості не єдиний, і, тим більше, вирішальний в управлінні банком та його 
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власним капіталом. Таким чином, можна зробити висновок, що однією з основних 

цілей управління власним капіталом комерційного банку є підтримка його на 

необхідному, для стабільного функціонування банку, рівні. 

Під системою управління капіталоутворенням у банківській системі України 

розуміється сукупність елементів (стратегія управління: джерела капіталоутво-

рення, методи та важелі, нормативно-правове та інформаційно-аналітичне забез-

печення) взаємопов’язаних та взаємообумовлених, орієнтованих на підтримку 

певного рівня достатності капіталу відповідно до вибраних цілей розвитку банку. 

З огляду на розглянуті підходи до управління, нами розроблена система 

управління капіталоутворенням у банківській діяльності, структура якої подана на 

рис. 1.  
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Рис. 1. Система управління капіталоутворенням у банківській діяльності 

 

До основних елементів побудованої системи управління капіталоутворенням 

у банківській діяльності належать: 

- об’єкти та суб’єкти; 

Стан економіки 

Стан банківської системи та нормативно-правового регулювання банківської 

діяльності 

Система управління діяльністю банків 

Принципи і правила управління 

Об’єкт управління 
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- джерела капіталоутворення; 

- методи та важелі управління; 

- забезпечення: інформаційно - аналітичне, нормативно - правове, 

організаційно - технологічне. 

Представлена на рис. 1. система управління капіталоутворенням складається з 

двох основних підсистем: функціональної та забезпечувальної.  

Забезпечувальна підсистема визначає основні функції управління. У 

структуру цієї підсистеми входить нормативно-правове забезпечення.  

Функціональна підсистема є основною. Ключовим її елементом є стратегія 

управління капіталом.  

Під стратегією управління капіталом банку пропонуємо розуміти сукупність 

взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення потрібного рівня адекватності 

капіталу, необхідного для реалізації стратегії розвитку банку. 

Можна виділити три види стратегії управління капіталом банку: 

1. Стратегію управління власним капіталом банку, основний акцент в 

якій робиться на отримання максимальної віддачі капіталу, тобто на максимізацію 

прибутку при підтримці ліквідності. 

2. Стратегію управління, в якій перевага надається підтримці ліквідності 

при заданій нормі прибутку. 

3. Стратегію, в якій значущість ліквідності та прибутковості 

врівноважені. 

Залежно від стратегії розвитку банку вибирається стратегія управління 

капіталом. При цьому одразу підключається забезпечувальна підсистема, яка 

гарантує нормативний супровід, забезпечення інформацією (на фінансових 

ринках), організаційний та технологічний супровід. Варто зазначити, що 

забезпечувальна підсистема підключається не після вибору стратегії, а в процесі 

вибору стратегії управління капіталом банку. 

Таким чином, за допомогою розробленої системи управління 

капіталоутворенням банки регулюють величину власного капіталу, а за 

допомогою економіко-метематичного моделювання можна спрогнозувати капітал 

банківської системи України на наступні роки. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛІКВІДНІСТЬ 

БАНКУ 

 

Стабільне та ефективне функціонування як окремого банку, так і банківської 

системи загалом, є ключовим завданням як на мікро-, так і на макрорівнях. 

Забезпечити необхідний рівень ліквідності можливо завдяки ефективній системі 

управління нею, яка ґрунтується на об’єктивній та своєчасній оцінці факторів, які 

впливають на ліквідність банку. Тому, актуальним на сьогодні є виявлення та 

систематизація факторів, які впливають на ліквідність банку. 

Перш, ніж розглядати фактори ліквідності, визначимо зміст поняття "фактор". 

Фактор – це "… умова, рушійна сила будь-якого процесу" [1]. 

Фактори впливу на ліквідність банку класифікують за різними ознаками 

[2, С. 13]: за часом дії – постійні і змінні; за важливістю впливу – основні і 

другорядні; за місцем виникнення – зовнішні та внутрішні; за характером 

інформації – якісні і кількісні. 

Найбільш поширеним підходом щодо поділу факторів є виділення двох груп: 

зовнішні та внутрішні. 

За даними Центру наукових досліджень Національного банку України (НБУ) 

на ліквідність банку здійснюють вплив наступні фактори [5]: ліквідність балансу 

та рівень ризиків (внутрішні – якість активів і пасивів та ступінь їх збалансування 

за сумами, строками та в розрізі окремих валют, а також імідж банку та рівень 

банківського менеджменту; зовнішні – політична ситуація в державі, економічна 

стабільність в державі, розвиток ринку цінних паперів і ринку міжбанківського 

кредитування, стан грошово-кредитних індикаторів, ефективність наглядової 

політики центрального банку). 

Ю. С. Ребрик [3], В. Крилова та Р. Набок [4] виділяють такі внутрішні 

фактори, як залежність від зовнішніх джерел фінансування, кредитно-інвестиційну 

та процентну політики банку, а також стратегію діяльності; Н. О. Хімич [2] не 

виділяє зазначені вище фактори впливу, але додатково пропонує враховувати такі 

фактори, як наявність концепцій за контрагентами, інструментами, строками 

погашення, які є характерними лише для нього, та спеціалізацію банку.В. Крилова 

та Р. Набок у [4] ураховують якість кредитного портфеля і портфеля цінних 

паперів. 

Н. О. Хімич[2] та Ю. С. Ребрик[3] вважають за доцільне враховувати такий 

внутрішній фактор, як репутація, що упускають В. Крилова та Р. Набок [4].  
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Н. О. Хімич [2], В. Крилова та Р. Набок [4] до внутрішніх факторів відносять 

диверсифікацію банківських послуг та можливість додаткової мобілізації 

ліквідних коштів на грошовому ринку за прийнятними цінами, що не бере до 

уваги Ю. С. Ребрик [3], але пропонує враховувати політику у сфері управління 

витратами. 

Проаналізувавши результати досліджень Н. О. Хімич [2], Ю. С. Ребрик [3], 

В. Крилова та Р. Набок [4]щодо поділу факторів впливу на ліквідність виявлено, 

що спільними для них є: 

 включення до зовнішніх факторів таких факторів, як: наявність 

достатнього капіталу, якість та обсяги активів, узгодженість активів та пасивів за 

строками та сумами, якість та обсяги депозитів, стратегія управління ліквідністю, 

рівень ризику діяльності, наявність адекватної методологічної бази, рівень 

комплектації та кваліфікації менеджменту; 

 включення до внутрішніх факторів таких факторів, як: економічний стан в 

країні і світі, організація та ефективність системи рефінансування, ефективність 

наглядових функцій, грошово-кредитна політика. 

Дослідивши погляди вітчизняних науковців щодо структуризації  факторів 

впливу на ліквідність банків в Україні, варто зауважити, що вони дещо 

відрізняються від підходів зарубіжних науковців. 

У Німеччині на ліквідність банку впливають наступні фактори [6]: наявність 

достатньої кількості високоліквідних активів; величина очікуваних грошових 

потоків (надходження і відтоки); лінії рефінансування на грошовому ринку. 

Федеральною корпорацією страхування депозитів  (США) визначається, що 

ліквідність банку ґрунтується, але не обмежується дією таких факторів [7]:  

 спроможність банку забезпечувати відповідні потреби без негативного 

впливу на умови діяльності;  

 адекватність джерел ліквідності відповідно до теперішніх та 

майбутніх потреб;  

 здатність активів легко без затримки та втрат бути конвертованими в 

готівку;  

 рівень диверсифікації джерел фінансування як балансових, так і 

позабалансових;  

 оцінка грошового ринку та інших джерел фінансування;  

 ступінь короткострокової надійності;  

 нестабільні джерела фінансування, включаючи запозичення та 

депозити, що набуті через посередників, для фінансування довгострокових 

активів;  

 здатність до сек’юритизації та продажу певних фондів активів;  

 тенденції депозитів та рівень їх стабільності;  
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 потенційна здатність управлінського персоналу правильно 

ідентифікувати, виміряти, здійснювати моніторинг та контролювати позицію 

ліквідності банку. 

Отже, відповідно до проведеного дослідження, вважаємо, що на ліквідність 

як банків України, так і іноземних банків впливає ряд факторів, які, на нашу 

думку, можна представити у певній взаємодії (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Фактори, які впливають на ліквідність банку (розробка автора) 

 

Відповідно до вищезазначеного, здійснюючи управління ліквідністю банку, 

необхідно враховувати дію зовнішніх та внутрішніх факторів у взаємозв’язку. При 

чому, враховуючи дію внутрішніх факторів, аналізувати потрібно як фінансові, 

так і не фінансові, а зовнішніх – як програмні, так і загальні. 

Отже, запропонований підхід до класифікації факторів ліквідності банку 

дасть можливість вчасно ідентифікувати наявні загрози та використати існуючі 

можливості, а також здійснювати поглиблений аналіз причин настання 

сприятливих чи несприятливих ситуацій.  
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ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ ЯК 

ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Євроінтеграційні процеси, що мають місце в Україні, ставлять підвищені 

вимоги до фінансової системи нашої держави, ключовим аспектом якої є 

банківська система. Забезпечення стабільності функціонування останньої, що 

напряму залежить від надійності кожної банківської установи, є необхідною 

умовою наближення України до європейського простору. 

Одним із ключових аспектів, що повинен підлягати щоденному без-

перервному аналізу з боку менеджерів будь-якого банку є стан його ліквідності. 

Це пов’язано, передусім, із тим, що саме ліквідність банку є основою його 

безперебійного та ефективного функціонування, забезпечуючи адекватне співвід-

ношення ресурсної бази та активних операцій в межах різних часових проміжків.   

Кризові події 2008-2009 років, а також сезонні кризові явища, характерні для 

більшості вітчизняних банків практично кожного року, засвідчують, що наявні у 

вітчизняних банках  методи та підходи до управління ліквідністю не відповідають 

викликам сьогодення. Банкам необхідно докорінно змінити підхід до управління 

ліквідністю у напрямі побудови якісно нової – інтегрованої – системи, яка 

дозволить досягти ключових цілей і задовольняти інтереси клієнтів та акціонерів. 

Дослідженню питання банківської ліквідності присвячено праці багатьох 

вітчизняних науковців, серед яких: А. Мороз, Н. Хіміч , І. Лис, О. Молчанов, 

А. Нікітін, В. Волкова та ін. [1–6]. Питання банківської ліквідності висвітлено 

також у працях зарубіжних авторів: Х. Грюнінга, Дж. Сінкі, Р. Дутвейлера, 

П. Роуза [7, 8]. Особливу увагу аспекту формування системи управління 

ліквідністю в банках приділено у працях А. Фалюти, Ж. Довгань, Ю. 

Серпенінової, Л. Савінової, К. Дроздової тощо [9-11]. 

Аналіз численних наукових джерел із питань управління ліквідністю дає 

змогу зробити висновок про недостатню увагу у наукових колах до системного 

підходу щодо поняття "інтегроване управління ліквідністю". Натомість, цілком 

поширеними є авторські напрацювання на тему формування комплексної системи 

управління ліквідністю чи комплексного управління активами та пасивами, де 

ключова роль надається переважно фінансовій складовій цього процесу. Таким 

чином, нагальною є потреба розробки більш ґрунтовного підходу до побудови 

системи управління ліквідністю, що передбачає адаптацію організаційної 
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структури банку до сучасних потреб, розробку і впровадження методичного та 

аналітичного забезпечення,  яке дозволяло б здійснювати аналіз ліквідності, 

виходячи з якомога більшої кількості факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Інтегрована система управління банківською ліквідністю повинна складатися 

з таких елементів, як: організаційна структура; методичне забезпечення; 

інформаційно-аналітичне та програмне забезпечення; внутрішній контроль. 

До основних суб’єктів управління ліквідністю, за умови побудови 

інтегрованої системи, належать: спостережна рада та правління, КУАП, 

казначейство, управління ринкових ризиків та підрозділ ризик-контролінгу, 

фінансовий блок, підрозділи корпоративного та роздрібного бізнесу, служби 

внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю. На рис. 1 відображена 

організаційна структура інтегрованої системи управління ліквідністю, де зазначені 

суб’єкти, поєднані між собою функціональними зв’язками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Загальна схема інтегрованої системи управління ліквідністю в банку 
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Впроваджуючи інтегровану систему управління ліквідністю, банки повинні 

забезпечити відповідний програмно-аналітичний комплекс, який би дозволяв: 

аналізувати дотримання стратегії управління ліквідністю, визначеної вищим 

керівництвом та власниками; здійснювати аналіз ризику ліквідності із 

урахуванням можливості виникнення екстремальних обставин (стрес-сценарії), на 

основі яких можна розробляти плани дій в кризових ситуаціях; постійно 

проводити бек-тестування за результатами кожного звітного періоду щодо 

дотримання ключових лімітів ліквідності; застосовувати VaR-методологію для 

оцінки найбільших втрат, яких може зазнати банківська установа впродовж 

звітного періоду за умови реалізації ризику ліквідності тощо. 

Безперечно, жодна система не може ефективно функціонувати без 

налагодженої процедури контролю, тому банкам, під час побудови інтегрованої 

системи управління ліквідністю, варто також піклуватися про створення належної 

системи внутрішнього контролю, яка б могла давати незалежну оцінку та 

здійснювати постійну експертизу системи управління ризиком ліквідності. Банкам 

доцільно створити підрозділ внутрішнього контролю, який займався б оцінкою 

адекватності управління ліквідністю на рівні фронт-офісу та безпосередньо 

підрозділів ризик-менеджменту і ризик-контролінгу, звітуючи на регулярній 

основі правлінню. Крім того, в банку повинна функціонувати підзвітна 

спостережній раді служба внутрішнього аудиту, основною задачею якої є оцінка 

ефективності системи внутрішнього контролю. 

Отже, ключовими особливостями інтегрованої системи управління 

ліквідністю є: залучення усіх без виключення співробітників банку до процесу 

управління ліквідністю; відведення однієї з основних ролей у цьому процесі 

представникам корпоративного та роздрібного бізнесу, які здійснюють 

безпосереднє розміщення/залучення клієнтських ресурсів; виокремлення 

підрозділу ризик-контролінгу, основною функцією якого є методичне та 

інформаційне забезпечення підрозділу ризик-менеджменту та розрахунок 

показника VaR ліквідності; встановлення відповідальності вищого керівництва 

банку за ефективність функціонування системи управління ліквідністю та 

встановлення правила колективного вирішення питань щодо доцільності 

прийняття ризику ліквідності банком; використання системи трансфертного 

ціноутворення у процесі управління ліквідністю. Формування інтегрованої 

системи допоможе банкам вийти на якісно новий рівень управління ліквідністю, 

що дозволить максимізувати ефективність і надійність їх функціонування та стане 

запорукою сталого розвитку всієї банківської системи. 
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Львівська комерційна академія 
  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

Процес фінансової глобалізації привів, насамперед, до зростання обсягу 

іноземного капіталу в економіці України. Як засвідчили результати проведеного 

нами аналізу, не зважаючи на зниження обсягу іноземного капіталу, тенденція до 

якого намітилася у 2012 р., банки з іноземним капіталом контролюють понад 50% 

ресурсів банківської системи України і забезпечують формування 70% її 

прибутку. 

Значні вливання іноземного капіталу в банківську систему України, які 

спостерігалися протягом докризового періоду, викликали цілком правомірне 

занепокоєння фахівців щодо того, що банківський сектор може повністю 

опинитися під іноземним контролем [1, c. 23; 2, с. 30 та ін.]. Висловлювалися 

пропозиції щодо обмеження максимальної частки присутності іноземного капіталу 

в банківській системі та встановлення інших регуляторних обмежень з боку 

Національного банку. Однак, на сьогоднішній день проблема отримала 

протилежний характер – відтік іноземного капіталу з банківської системи привів 

до подорожчання ресурсів банків, що справляє негативний вплив на всю 
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економіку. При цьому, банки з іноземним капіталом залишаються більш 

ефективними і конкурентоздатними, акумулюючи значну частину ресурсів і 

вкладаючи кошти в найбільш прибуткові сфери. 

Водночас, відтік іноземних коштів може компенсуватися зростаючою 

активністю вітчизняних підприємців і бізнес груп щодо інвестування своїх активів 

у банківський сектор. Зокрема, у 2013 р. у групу "Дельта", пов’язану з вітчизняним 

підприємцем В. Лагуном, об’єдналися кілька банків, які мали  іноземний капітал – 

"Кредитпромбанк", банки "Омега", "Астра" й "Дельта", а також український актив 

Swedbank. Ще однією угодою на банківському ринку стало придбання групою 

ВЕТЕК "Брокбізнесбанку"  у грудні 2013 р. "Смарт-Холдинг" В. Новинського 

купив 100% акцій "БМ банку". "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) 

придбав 100% статутного капіталу "Банку Ренесанс Капітал". "Актив-Банк" був 

проданий Д. Волинцю, співвласнику "Акордбанку". Крім того, власники 

"Фідобанку" - група компаній, які контролює О. Адарич, закрили угоду з Erste 

Group з купівлі її українського дочірнього банку АТ "Ерсте Банк". ПАТ "ФКБ 

Банк" реорганізували шляхом приєднання до ПУАО "Фідобанк". Вітчизняні 

бізнесмени також створювали нові структури. За 2013 рік НБУ зареєстрував сім 

нових банків: "Гефест", "Авангард", "Юнісон", "Портал", "Інвестиційно-трастовий 

банк", банк "Михайлівський", державний "Земельний банк" і "Розрахунковий 

центр". На думку експертів, покупці банківських активів зацікавлені у розвитку 

новоутворених структур з метою їхнього перепродажу через 2-3 роки [3]. 

Таким чином, за сприятливого розвитку економіки України, можливе 

повернення іноземного капіталу, а процес глобалізації прискориться. Як 

стверджує І. Д’яконова, плюси та мінуси вливання іноземного капіталу до 

внутрішніх банківських систем є збалансованими за умов продовження активної 

діяльності вітчизняних банків та збереження за ними значної частки банківської 

системи каїни. І тут вирішального значення набуває поняття 

конкурентоспроможності місцевих банків – як можливості успішно боротись за 

місце на ринку, реалізовуючи власні конкурентні переваги та враховуючи 

переваги іноземних банківських груп [2, с. 30].  

Ще одним аспектом, пов’язаним із інтеграцією національних економік у 

світовий економічний простір є імпортування кризових явищ, що відбуваються у 

світі. У зв’язку з цим, присутність іноземного капіталу може впливати на 

стабільність банківської системи двояко. З одного боку, проблеми материнської 

компанії можуть зачепити її дочірні структури через скорочення фінансування, 

відтік капіталу чи продаж. З іншого – як показує досвід України, банки з 

іноземним капіталом в основній масі менше постраждали від кризових явищ, 

оскільки отримували або допомогу від своїх материнських структур, або 

фінансування на більш вигідних умовах, зокрема, субординований борг, тоді як 

вітчизняні банки таких можливостей не мали. 

За свідченням аналітиків під час фінансової кризи банки з іноземним 
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капіталом також вчасно здійснювали рекапіталізацію; у жодному з них не було 

введено тимчасову адміністрацію; вони ретельно виконували вимоги резервування 

НБУ, не зважаючи на значні збитки, викликані зростанням неповернень за 

кредитами, та вчасно погашали зовнішні борги, тоді, коли банки з українським 

капіталом, як правило, реструктуризували їх [4]. Таким чином, у період кризи 

іноземні банки не планували полишати український банківський сектор. 

Сьогоднішній відтік іноземного капіталу зумовлений, на наш погляд, 

поглибленням економічної та політичної кризи в Україні.  

Разом з тим, питання регулювання функціонування іноземного капіталу у 

банківському секторі зберігає свою актуальність, оскільки, у випадку кризових 

явищ існує небезпека спрацювання "ефекту доміно", що загострюється існуванням 

занадто великих банків на ринку. До початку глобальних потрясінь значну 

підтримку мала теза, згідно з якою великі банки в більшій мірі схильні 

мінімізувати ризики своїх операцій та є надто великими, щоб збанкрутувати ("too 

big to fail"), оскільки з урахуванням їх значущості їм в будь-якому випадку буде 

надано державну допомогу регулюючими органами. Однак, досвід Ірландії 

показав, що за кризових ситуацій виникає ризик неможливості рекапіталізації 

банківської установи, якщо розмір активів банку суттєво перевищує обсяг ВВП 

країни, тобто банки можуть стати занадто великими аби бути врятованими ("too 

big to save") [5]. Для України критична межа є значно нижчою, ніж перевищення 

розміру активів банку над обсягом ВВП. Банкрутство найбільшого в Україні 

ПриватБанку, частка іноземного капіталу в якому складає 25%, мало б 

катастрофічні соціально-економічні наслідки. Адже кошти населення, 

акумульовані в  цьому банку, у тричі перевищують їх обсяги у найближчого 

конкурента і в десятки разів – у інших фінансових установах країни. А кошти 

фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1.01.14 р. [6] не досягають і 

10% зобов’язань ПриватБанку перед фізичними особами. 

Ще однією суперечливою тенденцією еволюції ринку банківських послуг за 

умов глобалізації, що має неоднозначні наслідки та приводить до виникнення 

нових можливостей і появи певних ризиків, на думку В.І. Трохименко, є 

поширення банківських інновацій. Практика розвитку світового ринку 

банківських послуг підтверджує, що одним із найважливіших напрямів інновацій 

у банківській сфері є запровадження дистанційного обслуговування. Так, кількість 

користувачів інтернет-банкінгу, як найпоширенішого виду дистанційного 

банківництва, щороку збільшується. При цьому, з одного боку, його застосування 

дозволяє здійснювати банківські операції в режимі реального часу цілодобово, що 

сприяє зручнішому та значно швидшому банківському обслуговуванню, але 

водночас автоматизація банківського обслуговування призводить до зменшення 

банківських офісів, наслідком чого стає зменшення кількості робочих місць та 

скорочення банківського персоналу [5]. 
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Таким чином, можна говорити про неоднозначний вплив глобалізації на 

банківську систему і необхідність оптимізації сучасної структури банківської 

системи з метою набуття українськими банками конкурентних переваг щодо 

закордонних банківських установ. 

Для розвитку конкурентного середовища на вітчизняному  ринку банківських 

послуг доцільно зробити такі кроки: розробити державну політику розвитку й 

підтримки національних  банківських установ; банкам розробити власні стратегії 

формування і змін у  менеджменті, операційній і технологічній діяльності, у сфері 

IT-технологій тощо; підвищити конкурентоспроможність банківської системи за  

рахунок зменшення економічних і адміністративних витрат на  банківський бізнес; 

вжити заходів для зниження собівартості й підвищення якості  банківських послуг 

для юридичних і фізичних осіб.   

Усе це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 

банківської системи як фінансової основи конкурентного розвитку економіки 

України, що особливо важливо на етапі її інтеграції у світовий ринковий простір в 

умовах лібералізації міжнародного руху капіталу та глобалізації фінансових 

ринків.  
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ЯК ОСНОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Система управління державними фінансами в Україні є основою 

забезпечення сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних 

зобов’язань перед громадянами. 

Державні фінанси мають стратегічне значення для регулювання, зокрема, 

реального сектору економіки та фінансового сектору, забезпечення розвитку 

регіонів, підтримки підприємницької діяльності, а їх потенціал є основою 

економічного та соціального розвитку України. Ефективність системи управління 

державними фінансами має важливе значення для забезпечення стабільності 

бюджетної системи, а також загальної фінансової безпеки та стійкого 

економічного зростання [1]. 

До складу системи управління державними фінансами входить ряд елементів, 

зокрема: державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні фонди, фінанси 

державного корпоративного сектору. 

Впродовж 2010-2012 років у розвитку системи управління державними 

фінансами України було досягнуто позитивних результатів. На даний час значна 

частина завдань із реформування системи управління державними фінансами 

розв’язується в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 

роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава”. Завдання і заходи цієї Стратегії визначені з урахуванням необхідності 

подальшого розвитку системи управління державними фінансами, а також 

проблем у зазначеній сфері, які потребують невідкладного розв’язання. Це 

вимагатиме пошуку нових рішень із метою підвищення ефективності 

функціонування системи управління державними фінансами та її складових [2]. 

До складових системи управління державними фінансами, розвиток яких 

забезпечуватиме сталий розвиток країни, належать: 

- податкова система; 

- управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом; 

- система бухгалтерського обліку в державному секторі; 

- система державних закупівель; 

- державні інвестиції; 

- державний внутрішній фінансовий контроль; 

- незалежний зовнішній фінансовий контроль; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
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- протидія корупції; 

- доступ громадськості до інформації з питань бюджету. 

Ефективний розвиток податкової системи спрямований на побудову сучасної 

справедливої фіскальної системи, яка б забезпечувала рівність усіх платників 

податків перед законом та досягнення стратегічних цілей сталого розвитку в 

системі державного регулювання економіки. 

Глобальна фінансова криза негативно вплинула на економіку України. У 2009 

році реальний валовий внутрішній продукт скоротився на рекордні 14,8 відсотка, 

що збіглося із значною девальвацією національної валюти (на 48 відсотків) та 

високим рівнем інфляції (15,9 відсотка). У 2010 році почалося відновлення 

економіки: валовий внутрішній продукт в 2010 та 2011 роках зріс, відповідно, на 

4,1 і 5,2 відсотка. Проте в 2012 році економічне зростання уповільнилось до 0,2 

відсотка переважно внаслідок несприятливих зовнішніх умов та зволікання із 

структурними реформами. Співвідношення державного та гарантованого 

державою боргу до валового внутрішнього продукту зросло з 12,3 відсотка у 2007 

році до 36,6 відсотка у 2012 році [2]. 

Порівняно з іншими державами Україна має більш високе податкове 

навантаження на економіку як за рахунок прямих і непрямих податків, так і за 

рахунок єдиного соціального внеску (порівняно з Республікою Польща, 

Республікою Болгарія, Чеською Республікою, Російською Федерацією). 

Основними проблемами є недосконалість системи адміністрування податків, 

невизначеність щодо правил оподаткування та неоднозначне застосування 

законодавства. При цьому обсяг тіньового сектору економіки свідчить про те, що 

удосконалення системи справляння податків і зборів може значно збільшити 

податкові надходження. Тому, першочерговими завданнями є бюджетно-

податкова консолідація, фіскальна стабілізація, збільшення обсягів надходжень від 

податку на додану вартість, удосконалення податкової звітності з податку на 

додану вартість для руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань із 

урахуванням даних Єдиного реєстру податкових накладних, а також налагодження 

обміну в режимі реального часу між платниками податку на додану вартість та 

органом доходів і зборів інформацією про наявність у звітності платника податку 

розбіжностей з даними контрагентів [3]. 

Відповідно, для виконання таких завдань передбачається здійснення 

відповідних заходів: 

- збалансування інтересів контролюючих органів та платників податків; 

- запровадження законодавчих інструментів для реалізації принципу 

діяльності на комерційних засадах. 

Управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом є 
важливою складовою системи управління державними фінансами, яка спрямована 

на забезпечення фінансування державного бюджету за мінімально можливої 
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вартості обслуговування державного боргу з урахуванням ризиків та утримання 

обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні. 

В Україні вагомим інструментом управління ліквідністю державних фінансів 

є оптимізація джерел фінансування дефіциту бюджету, яка передбачає, 

насамперед, вирішення питання щодо забезпечення повного та своєчасного 

фінансування видатків [4]. 

Система державних закупівель повинна відігравати стратегічну роль у 

розвитку України, зокрема, сприяти належному державному управлінню, 

соціальній підзвітності та сталому розвитку. Тому подальше формування єдиної 

структурованої системи державних закупівель на засадах прозорості, відкритості, 

недискримінації та конкуренції, функціонування якої дасть змогу забезпечити 

раціональне й ефективне використання державних коштів та задовольнити 

суспільні потреби у високоякісних товарах і послугах. 

Державні інвестиції, як стимул зростання економіки, спрямовані на 

запобігання зменшенню витрат на реалізацію неефективних інвестиційних 

проектів, створення уніфікованої системи реєстрації та оцінки таких проектів. 

Підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має 

вирішальне значення для економічного розвитку України та підвищення 

добробуту громадян, можливо досягти, зокрема, шляхом системного 

вдосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

підвищення рівня культури державного управління [5]. 

Важливим інструментом державного управління є державний внутрішній 

фінансовий контроль, який сприяє державному управлінню в разі зміни 

середовища, потреб та пріоритетів суспільства і держави. У зв’язку з цим, 

вдосконалення системи державного управління, впровадження нових 

технологічних досягнень із урахуванням програмних змін необхідно постійно 

проводити оцінку державного внутрішнього фінансового контролю для 

приведення його у відповідність з потребами сьогодення [4]. 

Необхідність комплексного підходу розвитку системи управління 

державними фінансами проявляється у зменшенні рівня корупції у сфері 

державних фінансів шляхом усунення передумов її виникнення через 

упровадження превентивних заходів [6]. 

Створення системи управління державними фінансами спрямовано на 

забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання 

державою своїх соціальних зобов'язань за рахунок зниження рівня дефіциту й 

темпів зростання державного боргу, підвищення ефективності й гнучкості 

фіскальних видатків, а також оптимізації управління державними фінансами. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Успішне виконання програми подальшого реформування споживчої 

кооперації, прийнятої ХХІ (позачерговим) з’їздом споживчої кооперації України в 

жовтні 2012 року, метою якої є завершення адаптації системи до умов ринкової 

економіки шляхом підвищення ефективності господарської діяльності, потребує 

комплексного підходу до використання економічного потенціалу, зокрема, його 

важливої складової – фінансового потенціалу. 

Питання економічного потенціалу споживчої кооперації, його ролі у 

забезпеченні конкурентоспроможності та фінансової стабільності підприємств і 

організацій постійно перебувають у полі зору вітчизняних науковців, зокрема, В. 

Апопія, С. Бабенка, П. Балабана, О. Білої, Т. Васильціва, В. Геєца, В. Гончаренка, 

Н. Міценко та інших. Але на сучасному етапі реформування споживчої кооперації 

особливої уваги потребує пошук додаткових джерел інвестиційних ресурсів для 

прискорення темпів приведення до конкурентного стану підприємств та 

підвищення ефективності їх діяльності. 

Ефективність господарської діяльності підприємств і організацій споживчої 

кооперації значним чином залежить як від наявного економічного потенціалу [5], 

так і повноти використання його можливостей. 

Важливою складовою економічного потенціалу є фінансовий потенціал – 

фінансові ресурси і фінансові можливості, які можуть бути використані для 

http://www.kmu.gov.ua/
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ресурсного збалансування видатків, передбачених планом економічного і со-

ціального розвитку підприємств та організацій на поточний рік і перспективу [2].  

Розгляд фінансового потенціалу з позицій наявних фінансових ресурсів і 

оцінки реальних можливостей залучення ресурсів із зовнішніх джерел 

фінансування [2, 6] розкриває перспективи прискореного реформування. 

Критеріальними умовами залучення коштів із зовнішніх джерел, на наше 

переконання, мають бути власні джерела фінансових ресурсів, оскільки саме вони 

формують передумови для зовнішніх запозичень при допустимому рівні ризику. 

Треба зазначити, що своєчасна фінансово-економічна політика споживчої 

кооперації спрямована на зміцнення інституту власності в системі, забезпечення 

фінансової стабільності, підвищення фінансових результатів діяльності 

кооперативних підприємств і організацій [1]. Подолавши у 2002 році збитковість 

господарської діяльності системи в цілому, споживча кооперація з року в рік 

збільшує позитивний фінансовий результат та наближає кількість прибуткових 

підприємств до 100 відсотків (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фінансові результати від господарської діяльності підприємств і організацій 

системи Укоопспілки за 2008-2012 роки
2
 

 Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Загальний фінансовий результат, млн. грн. 145,9 102,0 85,0 105,6 121,9 

Кількість підприємств, одиниць 5323 5088 4486 4378 4376 

з них: прибуткових, % 97,0 97,3 99,2 98,0 98,5 

Прибуток у середньому на 1 прибуткове 

підприємство, тис. грн. 
26,6 19,5 18,8 23,6 27,4 

Джерело: [4, 5] 

Однак, варто констатувати, що при високій питомій вазі кількості 

прибуткових підприємств, прибуток у середньому на 1 підприємство залишається 

надто малим для забезпечення конкурентоспроможності. У той же час, зростаюча 

величина прибутку дала можливість поступово збільшити частку власного 

капіталу в обороті та підвищити коефіцієнт поточної ліквідності боргових 

зобов’язань до 1,52 станом на 31.12.12 р. (табл. 2). 

Дані табл. 2 свідчать про чималі фінансові можливості залучення інвестицій 

із зовнішніх джерел. Враховуючи наявну низьку частку банківських кредитів і 

позикових коштів (за досліджуваний період не більше 5,5% [5]) у сукупному 

капіталі, кооперативні підприємства і організації системи можуть збільшити її у 3-

4 рази або на 320-480 млн. грн. у цілому. 

Банківські кредити доцільно першочергово залучати на інвестиції як основу 

прискореного соціально-економічного розвитку споживчої кооперації. Залучення 

                                                           
2
 Дані за 2010-2012 рр. без врахування показників райспоживспілок і райспоживтовариств Київської області та 

підприємств Укоопспілки. 
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інвестицій необхідно проводити на засадах економічної доцільності й окупності, 

що дасть можливість прискорити процес приведення підприємств до 

конкурентоспроможного стану, зменшити витратомісткість обороту та отримати 

чистий прибуток, достатній для самофінансування. 

Таблиця 2 

Розміщення власного капіталу в активах підприємств і організацій системи 

Укоопспілки за 2008-2012 роки (станом на 31.12) 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1. Власний капітал, всього, млн. грн. 2971,4 3088,4 2766,5 2957,9 3010,1 

1.1 у необоротних активах 2718,5 2810,0 2494,9 2626,8 2653,5 

1.2 в оборотних активах 252,9 278,4 271,6 331,1 356,6 

2. Частка власного капіталу в обороті, % 8,5 9,0 9,8 11,2 11,8 

3. Частка власного капіталу в активах, % 136,0 140,0 149,0 149,0 152,0 

4. Співвідношення оборотних ак-тивів і 

поточних зобов’язань, % 
81,5 82,1 81,0 81,1 81,8 

 

Повнота використання наявних фінансових ресурсів та фінансових 

можливостей, залучення коштів на економічно вигідній основі із зовнішніх 

джерел є важливою передумовою прискорення темпів інвестиційно-інноваційного 

розвитку і на цій основі підвищення ефективності господарської діяльності 

підприємств та організацій споживчої кооперації. 

Фінансові можливості кооперативних підприємств і організацій системи 

дають змогу на кредитній основі додатково інвестувати щонайменше 300-400 млн. 

грн. для приведення до конкурентоспроможного стану підприємств. Тільки треба 

застерегти позичальників коштів, що ефект від інвестицій буде залежати від рівня 

економічної обґрунтованості бізнес-проектів та строгого контролю їх виконання, 

що унеможливить ризик непогашення кредиту і сплати відсотків за рахунок 

отриманого чистого доходу й операційного прибутку від реалізації бізнес-проекту 

та не призведе до погіршення фінансового стану підприємств і організацій 

споживчої кооперації. 

 
Список використаних джерел: 

1. Аганбегян А. Г. Инвестиции – основа ускоренного социально-экономического развития России 

/ А. Г. Аганбегян. – М.: Деньги и кредит. – 2012. – № 5. – С. 10-16. 

2. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навч. посіб.,[ вид. 2-е] / О. Г. Біла. – Львів: 

Компакт-ЛВ, 2007. – 316 с. 

3. Гончаренко В. В. Про господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації України у 

2012 році та завдання щодо її подальшого розвитку і реформування у 2013 році / В. В. 

Гончаренко // Центральна спілка споживчих товариств України. – Вісті: ДВ. – № 6. – С. 1-4. 

4. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. 

Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 

5. Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій системи 

Укоопспілки. – Центральна спілка споживчих товариств України. – 2008-2012. 



201 
 

6. Ситник Г. В. Фінансовий потенціал як об’єкт фінансового планування і сутність та 

характеристика елементів / Г. В. Ситник // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський 

науково-виробничий журнал. – 2012. – № 4 (14). – С. 319-323. 

7. Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання: монографія / НАН 

України. Інститут регіональних досліджень;[за наук. ред. д. е. н., проф. М. А. Козоріз]. – Львів, 

2012. – 307 с. – (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). 

 

 

Бойко Руслан Володимирович, 

к. е. н., доцент кафедри аудиту; 

Кузишин Марта Олегівна , 

студентка ОКР "магістр", 

Львівська комерційна академія 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах функціонування ринкових методів управління економікою країни 

кожний суб’єкт господарювання орієнтований на економічне зростання, постійно 

розробляє стратегії інвестиційної діяльності як необхідної умови досягнення 

довгострокових цілей. І це абсолютно справедливо, оскільки рівень розвитку як 

окремого підприємства, так і економіки країни в цілому, значною мірою 

характеризується обсягом і формами впровадження інвестицій.  

На сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли більшість 

інвестиційних проектів фінансуються за рахунок власних коштів, що обумовлено 

дефіцитністю бюджетних ресурсів та низькою інвестиційною привабливістю 

підприємств та України загалом. Рішення, що стосуються інвестицій, завжди 

вагомо впливають на майбутнє, а тому повинні бути ретельно обміркованими [5]. 

Підприємство може формувати інвестиційні ресурси за рахунок власних, 

залучених і позикових коштів. 

Власні джерела інвестицій - це загальна вартість коштів підприємства, які 

належать йому на правах власності і забезпечують його інвестиційну діяльність. 

До власних коштів підприємств відносять: кошти власників підприємств; форми 

нагромадження за рахунок прибутку; резервні фонди; амортизаційні відрахування; 

кошти від продажу власного майна підприємства; кошти від здавання власного 

майна підприємства в оренду; інші внутрішні фінансові ресурси [3, c.18]. 

До залучених або централізованих джерел фінансування капітальних 

вкладень відносять кошти державного та місцевого бюджетів, кошти державних 

позабюджетних фондів. 

Позикові джерела фінансування капітальних інвестицій поділяють на: 

довгострокові кредити комерційних банків; кошти від емісії та реалізації цінних 

паперів; іноземні інвестиції [2, c.184]. 
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Аналіз джерел фінансування капітальних інвестицій доцільно проводити на 

основі цифрових даних обсягів капітальних вкладень (табл. 1). 

За результатами аналізу таблиці 1 встановлено, що впродовж 2010 – 2012 рр., 

основним джерелом фінансового забезпечення капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій. Питома вага власних коштів підприємств у 

сукупній структурі інвестицій у 2012 році становила 59,7% і порівняно з 2010 

роком майже не змінилася. Фінансування за рахунок кредитів банків та інших 

позик зросла з 12,3 % у 2010 році до 17,1 % - у 2012 році. Частки всіх інших 

джерел фінансування були незначними.  

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2010-2012 рр.* 

  2010 2011 2012 

Усього 189060,6 259932,3 293691,9 

у т.ч. за рахунок       

коштів державного бюджету 10952,2 18394,6 17141,2 

коштів місцевих бюджетів 6367,7 8801,3 9149,2 

власних коштів підприємств та організацій 114963,6 152279,1 175423,9 

кредитів банків та інших позик 23336,2 42324,4 50104,9 

коштів іноземних інвесторів 4067,7 7196,1 5040,6 

коштів населення на будівництво власних 

квартир 4654,2 4470,0 3651,0 

коштів населення на індивідуальне житлове 

будівництво 16176,0 15102,9 21975,1 

інших джерел фінансування 8543,0 11363,9 11206,0 

у % до загального обсягу 

Усього 100,0 100,0 100,0 

у т.ч. за рахунок       

коштів державного бюджету 5,8 7,1 5,8 

коштів місцевих бюджетів 3,4 3,4 3,1 

власних коштів підприємств та організацій 60,8 58,6 59,7 

кредитів банків та інших позик 12,3 16,3 17,1 

коштів іноземних інвесторів 2,1 2,8 1,7 

коштів населення на будівництво власних 

квартир 2,5 1,7 1,3 

коштів населення на індивідуальне житлове 

будівництво 8,6 5,8 7,5 

інших джерел фінансування 4,5 4,3 3,8 

*Складено на основі даних Державної служби статистики України [1]. 
 

Розмір частки власних коштів підприємства може бути як позитивним, так і 

негативним фактором. Внаслідок збільшення фінансування інвестиційної 

діяльності за рахунок власних ресурсів підприємств національна економіка 

забезпечується зайнятістю та економічним зростанням у майбутньому, отримує 

можливість знизити державні витрати, чим обмежується інфляція. Проте 

консервується структура економіки та знижується загальна мобільність капіталу 
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[4]. Варто зазначити, що вище наведене стосується підприємств великого та 

середнього бізнесу. 

У структурі джерел фінансування інвестицій кредити банків посідають друге 

місце після власних коштів підприємств і організацій. На нашу думку, збільшення 

частки кредитів банків та інших позик свідчить про зменшення забезпеченості 

підприємством власними фінансовими ресурсами. Це можна розцінювати як 

негативний фактор, адже якщо частка кредитів та позик у перспективі буде 

зростати, це буде свідчити про втрату фінансової незалежності підприємства та 

його необхідності фінансування з зовнішніх джерел.  

У фінансуванні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів суттєвих 

змін не відбулося. Частка коштів державного бюджету у 2010 році становила 

5,8%, у 2011 році відбулося незначне її збільшення, а у 2012 році частка коштів 

держбюджету знизилася до тих же 5,8% всієї сукупності інвестицій. Певною 

мірою це залежить від того, що за рахунок державного бюджету фінансуються 

централізовані капітальні вкладення. Бюджетні кошти надаються підприємствам 

лише в тому разі, коли об’єкти включені до цільової комплексної програми, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Варто зазначити, що частка джерел фінансування за рахунок коштів 

іноземних інвесторів  у 2012 році знизилась в порівнянні з попереднім роком. Це 

свідчить про зниження інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності та 

ефективності підприємств і держави загалом. Варто зазначити, що при залученні 

іноземного капіталу перед підприємством відкриваються такі нові перспективи, 

як: доступ до нових технологій виробництва та ведення бізнесу, розширення 

власного виробництва і внутрішнього ринку, підвищення рівня зайнятості та 

кваліфікації трудових ресурсів, гармонізація законодавства відповідно до 

міжнародних норм, підвищення конкуренції, тощо. 

Тенденцію до збільшення мають кошти населення на індивідуальне житлове 

будівництво. Частка інших джерел фінансування капітальних інвестицій менша, і 

є несуттєвою. 

Результати аналізу джерел фінансування капітальних інвестицій засвідчили, 

що домінуючими джерелами фінансування інвестиційних проектів є власні кошти 

підприємств та кредити банків. З метою розвитку бізнесу та 

конкурентоспроможності необхідно розвивати напрями залучення коштів, серед 

яких залучення іноземних інвестицій. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В СИСТЕМІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Податкове адміністрування як специфічний науково-практичний процес, є 

надзвичайно містким за своїм змістом, цільовими настановами та умовами 

організації. Він покликаний не лише забезпечувати зростання податкових 

надходжень до бюджетів різних рівнів, але й сприяти стимулюванню 

економічного розвитку, зміцненню податкової дисципліни та вдосконаленню 

організаційної структури органів стягнення. Виконання цих завдань є 

передумовою оптимізації податкової системи України, що є особливо актуальним 

в умовах зростання соціальних потреб населення та інтеграції нашої держави у 

світову спільноту. У цьому контексті пріоритетного значення набуває дослідження 

внутрішньої структури податкового адміністрування та економічної природи його 

складових. 

Окремі науковці вирізняють податкове адміністрування мікро- та макрорівня, 

що в сукупності, на їхню думку, являє собою систему національного податкового 

адміністрування, складовими якого є [6, с. 239-240]: 

- організація податкових відносин, тобто визначення складу податкової 

системи, звітності, законодавче забезпечення, розробка правил реєстрації 

платників податків, побудова економічно ефективної системи податкових органів і 

їхньої інформаційної взаємодії із зацікавленими структурами різних рівнів і т. ін.;  

- планування, прогнозування й аналіз надходження податків;  

- регулювання податкових відносин, що передбачає облік платників податків, 

забезпечення мобілізації податків і зборів, масово-роз'яснювальну та 

консультативну роботу, введення податкових преференцій та інші форми 

реалізації регулюючої функції податків;  

- податковий контроль. 

Досліджуючи податкове адміністрування як систему, К. П. Проскура 

доповнює вище перелічені елементи такою складовою, як адміністрування 

податкового боргу [8, с. 54], що без сумніву, не є безпідставним. Оскільки сплата 

http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=589
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=589
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податків призводить не лише до зміни обсягів майна населення, але й впливає на 

загальний стан економічної рівноваги, з’являються об’єктивні та суб’єктивні 

причини ухилення платниками податків від виконання податкового обов’язку, що 

призводить до зростання податкового боргу.  

Відповідно до українського законодавства, останній являє собою суму 

узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх на-

явності), але не сплаченого платником податків у встановлений Податковим коде-

ксом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання [1]. 

Вчені відзначають, що податковий борг може виникати з різних об’єктивних 

причин, (скажімо, у випадку об’єктивної неможливості платника виконати 

податкове зобов’язання внаслідок незадовільного фінансового стану), але він 

може мати інше походження, суб’єктивне, коли платник ухиляється від сплати 

податків, маючи при цьому змогу виконати зобов’язання, та не робить цього з 

неповажних причин [9, с. 232].  

Класичний підхід ґрунтується на тому, що накопичення податкового боргу 

пов’язане з тими вигодами, які можна отримати від використання коштів, що 

належать до сплати в бюджет. Природньо, що платник, який критично оцінює 

альтернативи своєї поведінки, апріорі не бажає вилучати ресурси з обігу, тому 

порівнює потенційні переваги інвестування несплачених сум податків, наприклад, 

у банківську чи іншу фінансову установу з втратами від штрафних санкцій, пені та 

інших заходів впливу з боку податкових органів. Якщо такі негативні наслідки не 

є надто обтяжливими, то більшість платників свідомо допускає виникнення 

податкового боргу [2, с. 14]. 

Оскільки податковий борг, у свою чергу, є негативним фіскальним наслідком 

безпосереднього невиконання або неналежного виконання платниками податків 

свого податкового обов’язку, суб’єкти управління податковим боргом можуть за 

допомогою різних методів і способів адміністративної діяльності цілеспрямовано 

впливати на поведінку економічних суб’єктів та заохочувати їх до добровільної 

сплати податків. При цьому під змістом управління податковим боргом 

розуміється процес моніторингу й оцінки податкового боргу, а також реалізація 

методів його погашення та попередження ймовірності виникнення [3, с. 151].  

Водночас, на думку С. Познякова, адміністрування податкового боргу є 

підгалуззю податкового адміністрування, яка представлена управлінською 

діяльністю публічно-правового характеру, що здійснюється податковими 

органами, іншими органами державної влади в межах їх компетенції та суб’єктів 

господарювання, щодо сплати податкового боргу такого суб’єкта господарювання 

із застосуванням попереджувально-контрольних, адміністративно-примусових, 

адміністративно-корпоративних, антикризових та інших заходів і методів, 

передбачених нормативно-правовими актами [3]. 

Розглядаючи адміністрування податкового боргу як основний метод 

скорочення податкової заборгованості, В. М. Мельник звертає увагу на 
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термінологічні позначення статусів і типів податкового боргу: інертний та дієвий. 

Інертний статус характеризується відсутністю заходів стягнення боргу 

фіскальними органами, однак, передбачає вручення платнику податкових вимог, 

реєстрацію податкової застави, опис заставленого майна та, як виключний 

випадок, арешт активів. Натомість, дієвий статус означає діяльність податкових 

органів, у результаті якої відбувається зменшення податкового боргу [5]. 

При цьому застосовувані податковою службою України основні заходи щодо 

стягнення податкової заборгованості включають морально-психологічний вплив 

на платника, взаємне узгодження позицій та оцінок (податковий компроміс, 

податкова порука), а також заходи примусу (податкова застава та призначення 

податкового керуючого, адміністративний арешт активів, продаж активів, що 

перебувають у податковій заставі, застосування процедури банкрутства і т. ін.) [4, 

с. 210-211].  

Таким чином, підгалузь податкового адміністрування, яка носить назву 

"адміністрування податкового боргу", передбачає застосування попереджувально-

контрольних, адміністративно-примусових, адміністративно-корпоративних, 

антикризових та інших заходів із боку органів стягнення, головною метою яких є 

зниження рівня заборгованості платників податків, усунення причин її появи та 

спрямування у бюджети недоотриманих коштів. 
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ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОПТОВІ 

РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Встановлені українським законодавством державні гарантії захисту 

інвестицій спрямовані на їх захист, але не стосуються питань фінансово-

господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними 

податків, зборів (обов'язкових платежів).  

Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені 

стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій. Захист інвестицій 

забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами 

України. 

Державні гарантії захисту інвестицій розділимо на 2 групи: 1) загальні 

державні гарантії; 2) державні гарантії іноземним інвесторам – учасникам оптових 

ринків.  

Загальними державними гарантіями захисту інвестицій відповідно до 

українського законодавства учасникам оптових ринків передбачено:  

а) стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і 

законних інтересів її суб'єктів. Тобто умови договорів, укладених інвесторами в 

оптові ринки, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у 

випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та 

валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних 

видів господарської діяльності) встановлено умови, які погіршують становище 

суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов 

договору; 

б) невтручання держави в діяльність учасників оптових ринків. Державні 

органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність учасників 

оптових ринків, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним 

законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб;  

в) вільний вибір інвестором об’єкту інвестування. Ніхто не має права 

обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком одного - 

забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає 

вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших 

норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси 

громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом [1];  

г) відшкодування збитків, тобто у разі прийняття державними або іншими 

органами актів, які порушують права учасників оптових ринків, збитки, завдані їм, 

підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Суперечки про 
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відшкодування збитків розв'язуються судом. Судова практика виходить з того, що 

такий прямий законодавчий припис є підставою  для задоволення вимог про 

відшкодування шкоди, завданої незаконними діями у галузі державного 

управління [2];  

д) гарантії від безоплатного вилучення інвестицій. Інвестиції, вкладені в 

оптові ринки, не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них 

не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть 

застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуванням 

інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з припиненням 

інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в 

зазначених актах.  

Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші 

цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення 

відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються інвесторам, за 

винятком сум, які виявилися використаними або втраченими в результаті дій 

самих інвесторів або вчинених за їх участю. 

Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути 

застраховані. 

Для другої групи учасників оптових ринків - іноземних інвесторів 

законодавство України передбачає додатково наступні гарантії: 

а) за загальним правилом для іноземних інвесторів на території України 

встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської 

діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та 

міжнародними договорами України [3]. Це означає, що іноземні інвестори 

оптових ринків мають такі ж права та обов’язки, що й резиденти України. Однак, 

якщо державна програма розвитку оптових ринків буде включена до державної 

програми розвитку пріоритетних галузей економіки, для окремих інвесторів може 

встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської 

діяльності;  

б) гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних 

органів та їх посадових осіб. Їх іноземні інвестиції не підлягають націоналізації. 

Державні органи не мають права їх реквізувати, за винятком випадків здійснення 

рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Причому така 

реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це 

Кабінетом Міністрів України.  

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть 

бути оскаржені в судовому порядку в судах України, якщо інше не визначено 

міжнародними договорами України [3]; 

в) гарантії щодо компенсації і відшкодування збитків. Іноземні інвестори 

оптових ринків  мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену 

вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або 
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неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами 

передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або 

підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України. 

Законодавство гарантує, що усі понесені витрати та збитки  повинні бути 

відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, 

підтвердженої аудитором чи аудиторською фірмою. Компенсація, що 

виплачується іноземному інвестору оптових ринків  повинна бути швидкою, 

адекватною і ефективною, розмір її  визначається на момент припинення права 

власності або на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. 

Сума компенсації виплачується у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в 

будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до 

законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту 

її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою 

ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним 

банкам на ринку євровалют (ЛІБОР); 

г) гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності. Якщо іноземний 

інвестор оптових ринків добровільно припиняє  інвестиційну діяльність, він  має 

право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності 

своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного 

внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати 

мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною 

ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не 

встановлено законодавством або міжнародними договорами України;  

д) гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних 

внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Іноземним інвесторам оптових ринків  

після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується 

безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших 

коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення 

іноземних інвестицій.  

Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних 

внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається Національним банком 

України; 

е) гарантії у разі зміни законодавства означають, що якщо в подальшому 

спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися 

гарантії захисту іноземних інвестицій (щодо примусових вилучень, а також 

незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, щодо компенсації і 

відшкодування збитків іноземним інвесторам, в разі припинення інвестиційної 

діяльності, гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних 

внаслідок здійснення іноземних інвестицій), то протягом десяти років з дня 

набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора 
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застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі 

"Про режим іноземного інвестування" [4]. 

В умовах світової економічної кризи гарантією захисту прав та охоронюваних 

законом інтересів інвестора є стабільна нормативна база регулювання 

інвестиційної діяльності оптових ринків. Якщо держава змінила умови здійснення 

інвестицій, вона повинна забезпечити на вимогу іноземного інвестора 

застосування законодавства, чинного на момент вкладення капіталу. 
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ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

 

Робота банків у посткризовий період, тобто в умовах фінансової 

нестабільності виявилася багато в чому неефективною, не дивлячись на те, що їм 

довелося суттєво змінити форми і методи своєї діяльності, особливо в сфері 

управлінням банківськими ризиками. Головним чинником виникнення проблем у 

більшості банків в Україні, стало різке погіршення якості активів і, перш за все, 

збільшення питомої ваги проблемних позичок. Незалежно від якості кредитного 

портфеля та методів, які застосовувалися при управлінні кредитним ризиком, усі 

банки зіштовхнулись із проблемою неповернення кредитів. 

Враховуючи місце й роль банківського кредитування у розвитку сучасного 

ринку фінансових послуг та його важливість для всіх учасників кредитного 

процесу, можна відзначити, що проблематиці управління безпекою кредитних 

операцій банків не приділялася достатня увага. Сутність, завдання та механізми 

забезпечення безпеки кредитних операцій банківських установ лише тепер стають 

об’єктом наукових дискусій. Сьогодні  більшість дослідників розглядають безпеку 

кредитних операцій фрагментарно, як необхідну складову економічної чи 

фінансової безпеки. 
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Так, одні  наголошують на нагальній необхідності створювати певну систему 

заходів безпеки кредитних операцій банків[ 2]. Інші пропонують визначати окремі 

показники безпеки кредитних операцій, зокрема, не як самостійну складову 

управління безпекою  кредитних операцій, а  як  елемент моделювання  фінансової  

безпеки  банку [ 3]. Є й інша позиція, яка розглядає  безпеку  кредитного  процесу  

дуже  широко, як "комплексну систему, що включає в себе безпеку кредитних 

трансакцій, кредитну безпеку банківських інститутів, банківського сектору  

економіки, банківської системи, клієнтів і контрагентів банківських установ, 

безпеку міжбанківського кредитування, а також держави в цілому, безпеку  

кредитних відносин, безпеку кредитної угоди, безпеку окремих видів 

кредитування і кредитного портфеля в цілому" [2 ]. Проте всі дослідники єдині у 

думці, що ефективне і успішне вирішення завдань, які стоять перед фінансовою та 

економічною безпекою банківської установи, значною мірою залежить від безпеки 

кредитних операцій. 

Необхідні кроки для конкретизації проблеми безпеки кредитних операцій 

зробив останнім часом НБУ. Зокрема, у новому Положенні терміни "кредитна 

операція", "фінансове зобов’язання", "резерв за активними операціями" наповнені 

новим змістом, який адаптований до сучасних умов. Так, під кредитною 

операцією банку у Інструкції № 23 розуміється вид активних банківських 

операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання 

в тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у 

тимчасове користування за певних умов [1].  Далі, під терміном "резерви за 

активами",  трактуються резерви спеціальні (оціночні), які зменшують балансову 

вартість активів і необхідність формування яких спричинена зменшенням 

корисності таких активів [1, п. 1.4-1.5]. Цей документ регламентує порядок обліку 

резервів за наданими фінансовими зобов’язаннями. Таким чином, у новому 

Положенні НБУ акцентується увага  на класифікації резервів не за видами активів, 

а за їх внутрішньою сутністю. З такою класифікацією важко не погодитись, адже 

методика обрахунку резерву дійсно відрізняється для різних об’єктів обліку. 

Безпека кредитування позичальників досягається за рахунок перевірки 

достовірності інформації, наданої позичальником; перевірки забезпеченості 

позичальника власними коштами; збору інформації про ділову і фінансову 

репутацію позичальника; оцінки характеру послуг, які надаються позичальником, 

його конкурентоздатності та перспективності; наявності інформаційно-

аналітичного забезпечення кредитних операцій; встановлення відповідного 

ступеня ризику помилки вибору позичальника; встановлення чітких термінів і 

форми погашення кредиту; визначення гаранта або джерела погашення кредиту; 

постійного моніторингу та контролю за дотриманням умов кредитного договору. 

Удосконалення системи оцінювання кредитоспроможності банківських 

позичальників дозволяє мінімізувати втрати банків та надати гарантії, що кредити 
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будуть вчасно повернені. Зазначений аспект, на нашу думку, дозволить банкам 

захиститись від такої загрози ризикового кредитування як банкрутство. 

Ще одним фактором безпеки є використання інформаційних технологій та 

можливостей мережі Інтернет при кредитуванні позичальників, що, з одного боку, 

зменшує витрати банків із обслуговування кредитних трансакцій, а, з іншого, іноді 

дозволяє шахраям несанкціонований доступ до рахунків клієнтів. Це, відповідно, 

змушує останніх уникати нових технологій та застосовувати традиційні способи 

отримання кредитних послуг [4].  

Отже, джерела потенційних загроз безпеці кредитних операцій, що виникають 

у банківському середовищі, можна згрупувати як інформаційні, кадрові, 

технологічні та технічні. Різноманітні причини їх появи та різнобічна їх дія на 

кредитну безпеку банку вимагає застосування комплексу заходів, що будуть 

складати зміст управління безпекою кредитних операцій банківської установи та 

дозволять відстежувати джерела загроз кредитних операцій усіх суб’єктів 

кредитних відносин (учасників кредитної угоди) і запобігати їх негативному 

впливу. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

Процеси економічного розвитку України в умовах ринку передбачають 

неухильне виконання державою своїх соціальних функцій, зокрема, соціальне 

страхування і забезпечення найбільш вразливої верстви населення – пенсіонерів. 

У сучасному суспільстві надійність Пенсійної системи є запорукою соціальної та 

економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави.  

На сьогоднішній день проблема належного пенсійного забезпечення, як 

наслідок доцільного формування фінансових ресурсів Пенсійного фонду України,  

є одним із визначальних факторів суспільного добробуту населення країни. До 

того ж, в Україні спостерігається тенденція до переважання кількості пенсіонерів 

над працездатним населенням, а, отже, тягар на працюючих по забезпеченню 

пенсіонерів збільшується з кожним роком. 

Проблеми формування коштів Пенсійного фонду України широко розглянуті 

в науковій літературі. Серед українських учених теоретичні питання з зазначеного 

аспекту досліджують: В. Воротін, П. Гаман, Л. Дідівська, Л. Головко, М. 

Корецький, В. Мартиненко, О. Мачульська, О. Мордвінов, Б. Надточій, Б. 

Юровський та ін.  

Пенсійна система України – це одна з систем держави, існування якої 

направлене на забезпечення позитивного соціального клімату в нашій країні. Вона 

виступає гарантом важливої для держави стабільності та є однією з передумов її 

позитивного висхідного розвитку не лише в частині економічної сфери, але й за 

всіма іншими напрямами суспільного життя.  

Система Пенсійного фонду України ґрунтується на самофінансуванні, тобто 

вона не входить до складу державного бюджету і тому її фінансові ресурси 

формуються в окремому фонді. Відповідно до цього існує окремий бюджет 

Пенсійного фонду України. Його формують, виходячи із значної кількості 

факторів і критеріїв на основі розрахунку макроекономічних показників. Останні 

характеризують рівень економічного розвитку країни чи регіону, стан розвитку 

національної економіки,  диференціацію суб’єктів господарювання, їх кількісний 

склад, рівень матеріального забезпечення населення, потреби в соціальних 

виплатах. Такі показники виступають методичною базою розрахунку рівня 

необхідних надходжень до бюджету Пенсійного фонду та можливих виплат із 

нього.  

На наш погляд, фінансове забезпечення пенсіонерів є першочерговим 

завданням уряду країни, так як є важливою ланкою соціального забезпечення 
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громадян. Пенсійне забезпечення – це найбільш затребувана і поширена ланка 

соціальних виплат. Це пов’язано із значним контингентом цільової аудиторії, на 

яку воно призначається.  Саме тому, досить актуальним є формування бюджету 

Пенсійного фонду.  

Бюджет пенсійного забезпечення – це фінансовий план Пенсійного фонду, що 

відображає форми та методи мобілізації коштів із метою формування його 

доходної частини. 

Доходи бюджету Пенсійного фонду формуються за чотирма основними  

напрямами. Першим і найоптимальнішим та бажаним для економічної сталості і 

прогресивності бюджету є власні надходження. Основну їх частку формують 

доходи від сплати єдиного соціального внеску, який, починаючи з 1 жовтня 2013 

року сплачується до органів Міністерства доходів і зборів України, а не у 

Пенсійний фонд. Відтепер Міністерство доходів та зборів і його органи  

отримують ЄСВ, ведуть його облік та контролюють сплату, в тому числі ставлять і 

знімають із обліку платників, ведуть реєстр страхувальників, отримують звіти та 

проводять перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. 

За Пенсійним фондом України залишається ведення реєстру застрахованих 

осіб та проведення перевірок щодо достовірності відомостей про осіб, які 

підлягають соцстрахуванню, та для призначення пенсій. 

До бюджету Пенсійного фонду надходять також кошти з державного 

бюджету. Як правило, їх основна спрямованість – це покриття дефіциту бюджету.  

Також в бюджет Пенсійного фонду закладають такі статті надходжень: 

 - кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття; 

- кошти фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань.  

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування" (надалі ЄСВ), який набув 

чинності з 2011 р. адміністратором єдиного соціального внеску є ПФУ – на базі 

якого було створено Державний  реєстр соціального страхування, що включає всіх 

застрахованих осіб та платників до всіх фондів соціального страхування [2, 3].  

Відповідно до законодавства Державний реєстр соціального страхування 

являє собою організаційно-технічну систему, призначенням якої є організація 

нагромадження, процесу зберігання з подальшим використанням всієї інформації 

стосовно збору та ведення обліку єдиного  внеску,  абсолютно всіх його платників 

разом із застрахованими особами, шляхом складання єдиного реєстру 

страхувальників та застрахованих осіб. Дана інформація надходить від 

Міністерства доходів і зборів, державних установ реєстрації актів цивільного 

стану, ДПА, Держкомстату, підприємств, ДКУ за результатами перевірок 

платників єдиного внеску [3].  
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Всі чотири соціальні фонди також залишаються на сьогодні чинними,  разом 

із Законами України щодо їх адміністрування. Відповідно до законодавства 

чотири окремі соціальні закони впливатимуть на порядок нарахування внесків і 

продовжуватимуть визначати порядок отримання дотацій та допомоги від фондів 

соціального страхування. Таким чином, усі інші фонди залишають за собою право 

контролю за своїми коштами.  

Запровадження довгоочікуваного Закону про ЄСВ, не змінило багатьох 

постулатів попереднього законодавства. По-перше, як були, так і залишилися 

нарахування роботодавцем  на  фонд  оплати  праці (ФОП)  та  утримання  із  

заробітної  плати найманих працівників – фізичних осіб. По-друге, так званий 

єдиний соціальний внесок ґрунтується на семи окремих його розмірах [1]. 

Отже, з огляду на вищенаведене, можна відмітити, що перевагами введення 

ЄСВ, як головного джерела формування бюджету ПФУ, є:  

- вигоди для роботодавців, оскільки немає жодної потреби  реєструватися у 

чотирьох державних соціальних фондах, сплачувати  внески,  подаючи в банк 

шість платіжних доручень, подавати чотири звіти; 

-формування  єдиної бази платників внеску, яка дасть змогу швидше виявляти 

порушників, зокрема тих, хто платить внески не до всіх фондів або не в повному 

обсязі;  

- збільшення надходжень до соціальних фондів, яка дасть змогу підвищувати 

розміри страхових виплат та ввести в майбутньому, з використанням єдиної 

системи збирання внесків, другий рівень обов'язкового пенсійного страхування 

(накопичувальні рахунки) та обов'язкове медичне соціальне страхування. 

Однак, наведені запровадження ЄСВ, як джерела формування коштів ПФУ, не 

спроможні достатньо забезпечити всіх необхідних пенсійних виплат. Їх 

методологія спрямована на реалізацію довготривалого процесу розвитку та 

становлення системи пенсійного забезпечення, але виплачувати пенсії 

сьогоднішнім пенсіонерам потрібно вже зараз, що доволі-таки скрутно на фоні 

дефіциту бюджету ПФУ.  

Таким чином, ми вважаємо, що для покращення ситуації у фінансовому 

становищі формування бюджету ПФУ, необхідно стрімкіше розвантажити діючу 

пенсійну систему методом введення більш збалансованої системи надходження 

коштів та їх використання  у поєднанні із Концепцією пенсійної реформи. 
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МІСЦЕ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФІНАНСОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Під податковою політикою зазвичай розуміють сукупність рішень, які 

приймає держава для забезпечення функціонування системи оподаткування в 

країні. Вона може набувати різного характеру, бути стимулюючою і стримуючою, 

регулюючою і фіскальною, однак, її головне завдання має полягати у здійсненні 

максимального впливу на ефективність розвитку економіки країни.  

На сьогодні податкова політика в Україні проводиться з однією метою – 

наповнення державного та місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, не 

зважаючи на умови та наслідки діяльності господарюючих суб’єктів. Тому постає 

питання щодо її ролі у стратегії економічного зростання.  

Сучасні проблеми податкової політики знайшли відображення у наукових 

працях українських учених-економістів В. Андрущенка, О. Василика, В. 

Вишневського, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Даниленка, В. Кравченка, А. 

Крисоватого, В. Опаріна, С. Осадця, Б. Панасюка, А. Поддєрьогіна, Д. Полозенка, 

Г. П’ятаченка, І. Радіонової, М. Савлука, А. Соколовської, В. Суторміної, В. 

Федосова, Л. Шаблистої, С. Юрія та ін. Проте, дослідження проблем пошуку 

шляхів оптимізації податкової політики у сучасних умовах залишається 

актуальним. 

Якісною характеристикою податкової системи є міра тиску сукупності 

податків на економічне та соціальне життя суспільства. Оптимально побудована 

податкова система повинна, з одного боку, забезпечувати потреби держави 

фінансовими ресурсами, а, з іншого, – активізувати підприємницьку діяльність 

платника податків. Тому показник податкового навантаження може слугувати 

вимірником якості податкової системи країни. Обчисливши його як відношення 

податкових надходжень до Зведеного бюджету України до обсягу ВВП, 

констатуємо, що значення цього показника порівняно з розвинутими країнами не 

надто високе й упродовж останніх п’яти років варіювало (2008 р.– 24,0%; 2009 – 

22,8%; 2010 р.– 21,4%; 2011 р. – 25,5%; 2012 р.– 18,5%). Якщо впродовж 2008-

2010 рр. податковий тиск послаблювався, то у 2011 р. він сягнув найвищого рівня. 

Помітне зниження рівня податкового навантаження у 2012 р. за своєю 

економічною суттю є позитивним для суб’єктів господарювання та пояснюється 

входженням в дію нововведень Податкового кодексу, а саме: зменшенням ставки 

на прибуток підприємств 25% – 2010 р.; 23% – 2011 р.; 21% – 2012 р., 19% – з 

1.01.2013; скасуванням податку з власників транспортних засобів; зміною об’єкта 

оподаткування екологічним податком. Дестимулює зростання сукупних 



217 
 

податкових надходжень громіздкість системи обов’язкових платежів та складність 

адміністрування податків і зборів. 

Зміни податкового законодавства, насамперед, повинні бути спрямовані на 

стимулювання зростання економіки. У цьому руслі передбачається створення 

економічних умов для прискорення інвестиційних та інноваційних процесів, 

підвищення зацікавленості вітчизняного товаровиробника в оновленні 

виробничого потенціалу. Задля цього необхідно привести в дію ефективні 

інструменти податкового регулювання та стимулювання, тобто створити такий 

податковий режим, який би спонукав суб’єкти господарювання модернізувати та 

оновлювати виробництво. Необхідна система гарантій використання платником 

податків вивільнених фінансових ресурсів для реалізації інноваційних та 

інвестиційних проектів. Передусім йдеться про ефективніше використання 

амортизації та надання інвестиційно спрямованих податкових пільг. Адаптація 

механізму надання інвестиційно-інноваційного податкового кредиту могла б 

стимулювати інвестиційну активність суб’єктів господарювання у технічне 

переоснащення виробництва, а також інноваційну діяльність, з метою 

забезпечення зростання національної економіки [1, с.214]. Для цього пропонується 

розробка та реалізація науково-методичного підходу до визначення оптимальних 

відсоткових ставок та строків надання зазначеного кредиту підприємницьким 

структурам із метою досягнення двобічного економічного ефекту: 1) суб’єктів 

господарювання у формі збільшення зростання інвестицій); 2) держави у формі 

нарощення податкових надходжень.  

Суттєве зниження ставки податку на прибуток та збільшення кількості 

наданих податкових пільг після прийняття Податкового кодексу, а також 

заплановане його подальше зниження створює ризики невиконання дохідної 

частини бюджету країни й пригальмовує економічне зростання: "… формальне 

скорочення податкового навантаження на підприємства не означає появу 

серйозних інвестиційних стимулів" [2, с. 312].  

Частка податку на прибуток підприємств у ВВП та доходах Зведеного 

бюджету у 2013 р. щодо 2008 р. скоротилася відповідно на 0,9 в.п. (із 4,8% до 

3,6%) і на 3,7 в.п. (із16,1% до 12,2%). Така зміна пояснюється загальною 

несприятливою макроекономічною ситуацією [4]: незначним зростання реального 

ВВП (у 2012 р. – приріст склав лише 0,2%, замість запланованих 3,9%); 

зменшенням обсягів промислового виробництва (індекс виробництва промислової 

продукції у 2012 р. становив 98,2 % порівняно з 107,6 % у 2011 р.); дефіцитом 

державного бюджету (розмір дефіциту склав 53,5 млрд. грн. або 137,7% 

граничного розміру, встановленого Законом України "Про державний бюджет на 

2012 р."); перевищенням обсягів запозичень над погашенням; негативним 

торговельним сальдо (різниця між вартістю ввезених і експортованих 

товарів/послуг у 2012 р. сягнула 9 % ВВП, що на 1 в.п. вище, ніж показник 
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кризового 2008-го); енергозалежністю країни і нестабільною ситуація на світових 

ринках металургії та хімічного виробництва тощо. 

Отож, для забезпечення поступального розвитку вітчизняної економіки 

необхідно: відмовитись від зниження ставки до 16% на період вимушеного 

позичання коштів у міжнародних організацій; здійснити подальші конструктивні 

кроки щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліку з податку у 

напрямі скорочення кількості розбіжностей між ними [3]; переглянути пільги 

задля ліквідації тих, які не дали адекватного ефекту у чотирирічний термін із часу 

їх запровадження; включення до переліку об’єктів державної власності, які 

підлягають приватизації, всіх збиткових протягом останніх трьох років 

підприємств; переорієнтуватись на оподаткування фінансового сектору економіки 

замість реального. 

Удосконалення податкової системи України становить у сучасних умовах 

одну з актуальних проблем. Від її вирішення залежить наповнення державного 

бюджету, подальше розгортання підприємництва, інвестування важливих галузей 

національної економіки та соціальний захист населення. Недоліки податкової 

системи негативно впливають на регулювання економічних процесів у ринкових 

умовах, призводять до тінізації економіки. Втім, трансформація податкової 

системи неможлива без виявлення причин її недосконалості. Основним 

пріоритетом податкової політики в перспективі має стати: створення сприятливих 

умов для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, а також їх 

ефективного захисту. З цією метою необхідно здійснювати комплекс 

стимулюючих заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, 

стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого 

підприємництва, підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок 

розширення податкової бази, поліпшення адміністрування, зменшення масштабів 

ухилення від сплати податків, декриміналізація податкового законодавства. 
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ЗАГРОЗИ БОРГОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 

Боргова стійкість держави є необхідною передумовою економічної 

стабільності та зростання. Важливість значення боргової стійкості та її ліквідної 

позиції підкреслюється у процесі управління державним боргом. У сучасних 

умовах більшість країн світу, в тому числі і наша країна, мають певний рівень 

державної заборгованості, що, в свою чергу, викликає необхідність здійснення 

управління державним боргом.  

Розглядаючи заборгованість держави як загрозу борговій безпеці, необхідно 

розмежовувати вплив як зовнішньої, так і внутрішньої заборгованості. Проблеми 

боргової безпеки широко розглядаються як зарубіжними, так і вітчизняними 

вченими. Серед українських науковців, варто відзначити: О. Барановського, В. 

Козюка, Н. Кравчука, С. Марченка, Т. Богдан. 

На думку Т. П. Богдан [1, с.8], “боргова безпека держави” – це досягнення 

такого рівня державного й зовнішнього сукупного боргу, співвідношення між 

структурними складовими боргу, вартості обслуговування боргу і цільової 

спрямованості запозичених коштів, які забезпечують вирішення нагальних 

соціально-економічних потреб держави і не створюють загроз для стабільності 

вітчизняної фінансової системи й поступального розвитку економіки країни. 

Варто зауважити, що на рівень боргової безпеки впливають наступні 

чинники: стан інформаційного та нормативно-провового забезпечення боргової 

політики держави; стратегія боргової політики; структура державного боргу; 

система управління державним боргом; рівень соціально-економічного розвитку; 

напрямок економічного та політичного курсу держави. Для глибшого аналізу 

стану боргової безпеки України порівняємо індикатори боргової безпеки з їх 

критичними значеннями (рис. 1). 

На сьогодні Міністерством економіки України розроблена “Методика 

розрахунку рівня економічної безпеки України” відповідно до рівня розвитку 

нашої держави, та в ній немає єдиного підходу до норми частки державного 

зовнішнього боргу у ВВП в Україні. Так О. Барановський рекомендує граничне 

значення 25 %, А. Іларіонов – 30 % [2, с.309]. 

Відносно динаміки рівня боргової безпеки у ВВП, то за період 2009-2013 рр. 

даний показник зріс на 5,7 в. п.; на 8,2 в. п. за часткою внутрішнього боргу, а за 

часткою зовнішнього державного боргу у ВВП спостерігається зменшення на 2,5 

в. п. Це свідчить про незначне зниження обсягу зовнішнього боргу до ВВП, що 

можна вважати позитивним явищем, оскільки обсяг зовнішнього боргу у ВВП за 

2013 р. не перевищив критичного значення, як це спостерігалось у 2010 році. Дана 
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тенденція свідчить про зростання державного попиту на внутрішні та зовнішні 

ресурси вищими темпами, ніж темпи економічного зростання країни. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка рівня боргової безпеки України та його відповідність критичним 

значенням за 2009-2013 рр. 

 

Для детальнішого аналізу стану боргової безпеки України проаналізуємо 

індикатори боргової безпеки за 2009-2012 рр. (табл. 1). 

Динаміка індикаторів боргової безпеки за 2009-2012 рр. вказує на суттєве 

збільшення державних запозичень. Незважаючи на негативну тенденцію 

індикаторів за 2009-2010 рр., за окремими показниками у 2011-2012 рр. 

спостерігається покращення ситуації, що свідчить про її задовільний рівень. Окрім 

того, досліджувані показники практично не перевищували впродовж 

досліджуваного періоду зони порогових значень, за винятком показників 

відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП % у 2010 р. (він 

перевищив критичне значення на 0,6 %), та рівня зовнішньої заборгованості на 

одну особу (індикатор перевищив порогове значення за весь період, у розрізі 

зазначеного інтервалу часу  він зріс у 0,5 рази). Останній показник є свідченням 

суттєвої соціальної нестабільності в країні, спаду рівня життя населення. 

Однак, варто зазначити, що при знаходженні України в критичних рамках 

боргових меж, на сучасному етапі існує загроза боргової кризи, переважно через 

стрімке зростання зовнішнього боргу, в якому майже 41,2 % – це заборгованість за 

позиками, наданими МФО. Відповідно до завдань Середньострокової стратегії 

управління державним боргом на 2012-2014 рр., співвідношення обсягу 

державного боргу до ВВП на кінець 2012 р. було встановлено на рівні не більше 

30%. Фактично за підсумками року відношення державного боргу до ВВП 

становило 28,3%, що на 1,7 в.п. менше встановленого граничного рівня. При 
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цьому навантаження платежів із обслуговування державного боргу на державний 

бюджет склало 6,99%. Частка державного внутрішнього боргу становила 47,7% 

проти запланованого мінімального граничного рівня у 46%. При цьому 

відношення боргу в іноземній валюті до загальної суми державного боргу на 

кінець зазначеного періоду склало 57,9%. Частка державного боргу з фіксованою 

ставкою планувалася не менш як 65%, а фактично становила 76,1% [3].  

Таблиця 1  

Стан боргової безпеки України за 2009-2012 роки ( на кінець року) (за 

індикаторами, розробленими Міністерством економіки України) 
Індикатори боргової безпеки, одиниця виміру Порогове 

значення 

Роки 

2009 2010 2011 2012 

Відношення загального обсягу державного боргу 

до ВВП, % 

не більше 

55 

34,8 39,9 36,3 36,5 

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу 

до ВВП, % 

не більше 

25 

23,3 25,6 22,9 21,9 

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, 

дол. США 

не більше 

200 

580 765 825 850 

Відношення державного зовнішнього боргу до 

річного експорту товарів і послуг, % 

не більше 

70 

48,8 50,4 42,3 41,6 

Відношення відсоткових платежів з 

обслуговування зовнішнього боргу до річного 

експорту товарів і послуг, % 

не більше 

12 

2,1 2,8 3,4 3,8 

Відношення обсягу сукупних платежів з 

обслуговування зовнішнього боргу до доходів 

державного бюджету, % 

не більше 

20 

2,1 1,9 2,2 3,2 

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, 

% 

не більше 

30 

11,5 14,4 13,3 14,6 

Відношення обсягу сукупних платежів з 

обслуговування внутрішнього боргу до доходів 

державного бюджету, % 

не більше 

25 

2,2 4,5 5,5 5,8 

Відношення заборгованості уряду за державними 

цінними паперами до ВВП, % 

не більше 

30 

14,0 18,1 19,5 19,8 

 

Дані факти спричинені: зростанням дефіциту державного бюджету та 

державного боргу; девальвацією гривні; орієнтацією уряду у бюджетній політиці у 

сфері видатків на поточні витрати, а не на капітальні видатки розвитку; 

перевищенням рівня споживання імпортних товарів над продуктивністю праці та 

реальними доходами населення; низьким рівнем експорту. Ситуація, що склалася, 

сприяє збільшенню відкритості економіки країни до зовнішніх впливів і видатків 

на обслуговування державного боргу та зростанню залежності від світових цін.  

Недостатні можливості бюджету, при доволі значних платежах щодо 

обслуговування зовнішньої заборгованості, закономірно провокують загострення 

проблеми – загрози дефолту. Відсутність продуманої, узгодженої різними гілками 

влади стратегії управління зовнішнім державним боргом України та 
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недалекоглядність політики у сфері зовнішніх запозичень поставили складні 

завдання перед фінансовою системою держави щодо обслуговування державного 

боргу, посиливши “загрозу не тільки зовнішнього дефолту, але й втрати Україною 

можливості проводити політику, яка б відповідала національним інтересам”. 
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БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 

УКРАЇНИ 

 

Ринкові перетворення в Україні вимагають нових підходів до трактування 

змісту економічних відносин та їхнього впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства. Результати цього впливу залежать від глибини пізнання 

сутності економічних категорій та оптимального використання їх на практиці. До 

таких категорій належать фінанси, а у їхньому складі — бюджет.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що саме через бюджети в Україні 

розподіляється і перерозподіляється близько 30% ВВП, а, отже, бюджет є 

центральною ланкою державних фінансів України. Водночас, проблема 

формування і використання бюджету залишається однією з найбільш уразливих в 

українській економіці. Саме тому питання сутності, функцій та призначення 

бюджету є актуальними на сьогодні та знаходяться у центрі уваги провідних 

вітчизняних учених і економістів.  

Особливо необхідно відзначити роботи таких учених, як: Горин В. П., 

Комарова І. В., Корягін М. В., Михайленко С. В. та інші. 

За сучасним тлумаченням термін "бюджет" формувався завдяки тривалому 

історичному розвитку суспільства. Поняття "бюджет" французького походження. 

Адже саме у Франції вперше було складено звіт, який вміщував усереднені дані 

про державні доходи та видатки країни. Цей звіт був максимально схожим на 

документ, який згодом отримав назву "бюджет". Склав його у 1781р. Ж. Неккер, 

http://www.minfin.gov.ua/
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міністр фінансів Франції. В офіційних документах термін "бюджет" почали 

застосовувати лише на початку XIX ст. [4, с.205]. 

У статті 2 Бюджетного кодексу України визначено, що бюджет – це план 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 

функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  протягом бюджетного 

періоду. У цій статті Бюджетного кодексу України визначається також, що закон 

про державний бюджет – це закон, який затверджує Державний бюджет України 

та містить положення щодо забезпечення його виконання  протягом бюджетного 

періоду. У зазначених законодавчих визначеннях  розкрито не тільки 

економічну  характеристику бюджету як фонду коштів, а саме його правову 

природу як плану утворення та використання фінансових ресурсів, як основної 

ланки державних фінансів нашої держави [1].  

Суспільне призначення бюджету держави як основної ланки державних 

фінансів полягає у тому, що він є одним із найважливіших інструментів 

регулювання соціально-економічного розвитку, за допомогою якого відбувається 

перерозподіл ВВП, мобілізуються грошові кошти, необхідні державі для 

належного виконання своїх функцій. Завдяки бюджету органи державної влади 

можуть концентрувати фінансові ресурси на найважливіших напрямках 

економічного і соціального розвитку, впливати на пропорції суспільного 

виробництва і його результати, здійснювати соціальні перетворення [2, с.260]. 

Таким чином, основними функціями бюджету, які визначають його сутність 

як фінансової категорії, є [3, с.110]: 

- державне регулювання і стимулювання економіки; 

- фінансове забезпечення установ та організацій бюджетної сфери і 

здійснення соціальної політики держави; 

- перерозподіл ВВП; 

- контроль за формуванням, розподілом та використанням централізованих 

фондів фінансових ресурсів. 

Саме ці функції дозволяють охарактеризувати бюджет як фінансову 

категорію та найбільш повно розкрити його сутність.  

За допомогою бюджету через процедури бюджетного менеджменту держава 

може також впливати на структуру суспільного виробництва. У сучасних умовах 

бюджет використовують для вирівнювання економічного розвитку регіонів, 

стимулювання або дестимулювання (пригнічення) розвитку окремих галузей, 

подолання бідності. Через бюджетні важелі можна здійснювати науково-технічну, 

екологічну, інноваційно-технологічну, інвестиційну, амортизаційну та інші 

напрями політики [5, c.159]. 

Отже, в умовах ринкової економіки бюджет не втрачає своєї ролі, він є 

основним інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Саме 

Державному бюджету належить центральне місце в системі державних фінансів. 
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Це ефективний регулятор економіки, що відображає обсяги необхідних державі 

фінансових ресурсів, визначає конкретні напрями використання коштів, 

спрямовує фінансову діяльність держави, і, тим самим, є основою забезпечення 

сталого розвитку нашої країни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОДАТКОВЕ 

АДМІНІСТРУВАННЯ" 

 

У сучасних умовах господарювання поняття "адміністрування податків" 

підіймається все частіше. Оскільки немає чіткого формулювання даного процесу, 

актуальність цієї теми полягає у пошуку найбільш повного і точнішого 

визначення, яке б характеризувало процес податкового адміністрування. 

Дослідженням питань адміністрування податків, його сутності, методів та 

механізмів займалися такі вчені, як: В. Андрущенко, О. Бандурка, А. Брезвін, Р. 

Волощук, Ю. Іванов, В. Карпов, А. Селіванов і інші. Однак, суть поняття 

"податкове адміністрування" на даний час є ще недостатньо розглянутим, і 

потребує наукового пояснення та розмежування таких термінів, як: 

"адміністрування", "управління", "податкове адміністрування". 

Адміністрування (від англ. "administration") означає управління, організація, 

виконання, здійснення, нагляд (контроль); у широкому розумінні, це – 

організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управління, що 

здійснюється шляхом наказів і розпоряджень. Адміністрування процесів 

оподаткування об'єднує за допомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів [2, с. 33]. 
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На відміну від "адміністрування" у фінансовій та економічній сферах, "податкове 

адміністрування" складається з правових, економічних та фінансових заходів 

держави для створення системи оподаткування, здійснення своєчасної та в 

повному обсязі сплати податків і зборів для задоволення фінансових потреб у 

цілому, а також перерозподілу цих фінансових ресурсів для розвитку економіки 

країни. 

В. Андрущенко у своїх дослідженнях пов’язує зміст поняття "податкове 

адміністрування" з політикою, наукою та мистецтвом [1, с. 27]. З точки зору 

політики, податкове адміністрування являє собою державну політику в розумінні 

дій владних та управлінських структур, за допомогою яких фінансові ресурси 

розподіляються через механізм оподаткування між державою та населенням. З 

позиції мистецтва, воно стосується забезпечення державними службовцями 

функціонування податкової системи на основі професійних знань, досвіду та 

високої виконавської майстерності.  

На думку Р. Волощука, адміністрування податків є багатоаспектним та 

складним поняттям, яке, крім вищезазначених, вміщує такі складові, як [4]: 

сукупність відповідних державних органів (адміністраторів податків), які 

здійснюють управлінську діяльність, пов’язану із забезпеченням процесу 

справляння податків за функціональним спрямуванням; механізм адміністрування 

податків, що включає цілі, функції, принципи, методи управління процесом 

справляння; податкові відносини (стосунки). 

У вищезгаданих визначеннях науковців, на нашу думку, недостатньо 

розкривається поняття "податкове адміністрування". Ми вважаємо, що правила, 

засоби і дії є невід’ємною складовою здійснення процесу адміністрування, проте 

на цьому не наголошується. Також важливим елементом здійснення податкового 

адміністрування є контроль, хоча дослідники не акцентують увагу на цьому. 

Під податковим адмініструванням, Брезвін А. розуміє сукупність норм 

(правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені 

органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері, 

спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори 

(обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю 

внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених 

законами України, – за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю 

надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових платежів та притягнення до 

відповідальності порушників податкового законодавства [3, с. 190]. На нашу 

думку, це визначення найбільш точно і повно описує даний процес, оскільки воно 

торкається усіх дій, які можуть здійснювати Міністерство доходів і зборів 

України. 

Погоджуємося із представниками національної фінансової думки, зокрема Ю. 

Івановим, В. Карповим, що на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до 

визначення терміна "податкове адміністрування" [5, с. 90]. Таким чином, в одних 
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наукових джерелах податкове адміністрування окреслюють як основну функцію 

управління, яка містить у собі планування, організацію, керівництво, облік та 

контроль, а в інших – як науку, що формує принципи ефективного управління 

податковою системою в певних соціально-економічних умовах і суспільно-

політичних обставинах, оцінює податкову систему в світлі певних теоретичних 

критеріїв.  

Як бачимо, єдиного трактування цього поняття у наукових колах поки що 

немає. Податковий кодекс трактує дане поняття як  систему заходів і прийомів, 

обумовлену нормами чинного законодавства, яка забезпечує мобілізацію 

надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів [6]. 

Отже, адміністрування розглядається як право суто податкових органів та 

форма забезпечення погашення зобов’язань платників податків із використанням 

владно-примусових повноважень. Таким чином, на думку А. Селіванова 

адміністрування податків і зборів у сфері господарювання є характерним 

нововведенням публічного змісту в податковому праві і не може розглядатися як 

вид адміністративно-правових відносин, суб’єктами яких виступають громадяни, 

посадові особи та представники державної податкової служби [7, с. 35]. Якщо 

адміністративно правові засоби впливу на фізичних осіб застосовуються з боку 

податкових або фінансових органів, то це має бути передбачено за складами 

правопорушень відповідних статей Кодексу України про адміністративні 

правопорушення і вони реалізуються в порядку, встановленому Кодексом [6]. 

Отже, адміністрування податків і зборів, як правовий інститут, регулює 

організаційно-управлінську діяльність контролюючих органів, яка забезпечує 

застосування податково-правових норм та процедурне регулювання податкових 

відносин. На нашу думку, поняття "податкове адміністрування" не є чітко 

визначеним, наведена у дослідженні варіація понять, пов’язаних із  процесом 

оподаткування не дає однозначного визначення терміну "податкове 

адміністрування". Хоча з прийняттям Податкового кодексу простежується ряд 

позитивних змін, як для платників податків, так і для контролюючих органів, 

проте розширено повноваження податкових та митних органів стосовно 

здійснення діяльності у сфері адміністрування податків, що не вдовольняє 

платників податків.  

На підставі проаналізованих наукових позицій щодо визначення поняття 

податкового адміністрування можемо зробити висновок, що метою податкового 

адміністрування є організація управлінсько-розпорядчого процесу у сфері 

оподаткування, що спрямований на повноцінну реалізацію функцій податків, 

передусім, забезпечення податкових надходжень у належних обсягах та належні 

строки, а також підтримку практичного регулювання окремих економічних явищ і 

процесів із урахуванням завдань державної соціально-економічної політики. 
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ТОРГІВЛЯ ЯК ПРІОРИТЕТНА ГАЛУЗЬ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Споживча кооперація України є однією з найважливіших форм 

кооперативного руху, завдяки якому визначається планомірний взаємозв’язок і 

відповідність між суспільним виробництвом та споживанням вироблених 

матеріальних благ. Вона є масовою господарською організацією, що об’єднує 

громадян нашої країни як споживачів із метою найбільш повного задоволення їх 

попиту на товари та послуги шляхом здійснення різних видів діяльності, 

заснованої на взаємодопомозі і самоуправлінні. Сьогодні споживча кооперація 

України суттєво звузила як свою багатогалузеву структуру, так і сферу 

функціонування. При цьому і надалі до основної галузі її діяльності належать 

торгівля. 

Торгівля, як основна галузь споживчої кооперації України, пройшла складний 

процес трансформації в ринкову висококонкурентну економіку та зазнала 

суттєвих змін: кількісно зменшилася мережа торговельних підприємств, інфляція і 

фінансова криза вимили власні обігові кошти, суттєво зменшились обсяги 

діяльності в порівняльних цінах та частка ринку, на якому функціонують 

підприємства, а низька їх прибутковість відобразилась у фінансових показниках 

діяльності галузі.  

У контексті розвитку торгівлі України споживча кооперація історично 

відігравала важливу роль, особливо у сільській місцевості. Загальний обсяг 

роздрібного товарообороту системи в 2012 р. становив 4629,0 млн. грн. і за період 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5180-17
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2004-2012р.р. зріс на 3207 млн. грн. Темп приросту до базового періоду його 

становив 148,6%. За весь період частка обороту мережі, розташованої в сільській 

місцевості становила трохи більше половини, від загального товарообігу по 

Україні, при цьому найнижча частка – 54,0% спостерігається в 2012 році, а 

найвища – 58,9% в 2009 р. У структурі роздрібного товарообороту переважаюча 

частка припадає на продовольчі товари, яка в 2012р. досягла значення 86,3% при 

постійній тенденції до її збільшення. 

Реалізоване накладання, як економічна категорія, характеризує обсяг та 

рівень новоствореної вартості в системі торгівлі, та призначене на покриття витрат 

і формування фінансового результату. Рівень реалізованого накладання 

характеризує систему і принципи цінової політики споживспілки та дозволяє 

оцінити ефективність управління доходами в системі фінансового менеджменту. 

Середнє значення реалізованого накладання в торгівлі в 2004-2012 роках 

становило 14,7-15,7%, що свідчить про недостатньо ефективне управління 

доходами в системі.  

Аналіз і оцінка рівня витрат свідчить, що в період до 2006 року рівень витрат 

був вищий, ніж рівень реалізованого накладання, що призводило до збиткової 

роботи галузі. Починаючи з 2007 року рівень витрат у торгівлі почав знижуватись 

і досягнув значень, які дозволили в наступні роки забезпечити мінімальну 

перевагу над ним рівня реалізованого накладання. Такі тенденції свідчать про 

підвищення ефективності управління витратами в споживспілках та знаходження 

резервів по їх оптимізації. 

У сучасних умовах отримання прибутку та забезпечення рентабельності 

діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації є необхідною складовою, 

яка обумовлює ефективність і результативність функціонування системи в цілому. 

Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності 

підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його власного 

капіталу, забезпечення фінансової стійкості , платоспроможності та надійності. 

Отримання прибутку – одна із стратегічних цілей управління та найважливіший 

об’єкт фінансового управління. 

Аналізуючи дані фінансової результативності торгівлі споживчої кооперації 

необхідно зазначити, що в цілому вона характеризується незначним обсягом 

позитивного фінансового результату - прибутку, та, відповідно, низьким його 

рівнем. У цілому, торгівля споживчої кооперації збільшила обсяг прибутку з 2002 

по 2012 рік на 33535 тис. грн., або на 181,4%, що в цілому свідчить про 

можливість і здатність ефективного функціонування при удосконаленні загальної 

системи менеджменту.  

З огляду на вищезазначений аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та 

враховуючи важливу соціально-економічну роль споживчої кооперації в 

обслуговуванні сільського споживача, можна визначити такі напрями підвищення 

ефективності функціонування кооперативної торгівлі, як: вдосконалення 
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структури мережі торговельних підприємств і впровадження якісно нових систем 

обслуговування ринкового типу, підвищення ролі кооперативної оптової ланки та 

забезпечення її інтеграції з роздрібною мережею з метою мінімізації 

витратомісткості обороту та прискорення оборотності товарів, підвищення 

професійного рівня фінансового менеджменту, економічно обґрунтованого 

планування доходів, витрат і прибутку, ресурсного забезпечення операційної 

діяльності та реальних інвестицій.  

Діяльність торговельної галузі споживчої кооперації за вказаними напрямами 

буде сприяти збільшенню обсягів діяльності системи та її результативності, 

підвищить соціально-економічну ефективність її функціонування. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Фінансове управління є невід’ємною складовою частиною загальної системи 

управління підприємством. Тому його організаційне забезпечення має бути 

інтегроване з загальною структурою управління підприємством. Таке поєднання 

дозволяє забезпечити координацію дій системи фінансового менеджменту з 

іншими управлінськими системами підприємств.   

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє 

собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів 

підприємства, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень 

щодо окремих напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за 

результати цих рішень.  
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Загальні принципи формування організаційної системи управління 

підприємством передбачає створення двох центрів управління за ієрархічною і 

функціональною ознаками.  

Ієрархічна будова центрів управління підприємством передбачає виділення 

різних рівнів управління. На даний час найбільш поширеними є двох- або три- 

рівневі системи управління, де перший рівень представлений апаратом управління 

підприємством в цілому, а наступні – управлінськими службами його окремих 

структурних одиниць та підрозділів. 

Перший рівень представлений топ-менеджментом і здійснює: а) прийняття 

фінансових рішень по перспективах розвитку підприємства і поточній діяльності; 

б) залучення джерел інвестування та їх використання; в) проведення фінансової 

політики. 

Другий рівень переважно представлений середнім менеджментом і 

забезпечує здійснення фінансових розрахунків, оформлення фінансових 

документів, складання звітності тощо. 

Завдання першого рівня вирішують керівники вищих ланок управління і лише 

частково делегуються нижчим ланкам. Задачі другого рівня, як правило, 

делегуються. 

Досвід українських і зарубіжних підприємств засвідчує, що ефективнішою є 

функціональна організаційна система фінансового менеджменту. 

Функціональна будова центрів управління підприємством ґрунтується на 

диференціації за функціями управління або видами діяльності. При 

функціональній будові центрів управління підприємством обидва ці підходи 

можуть бути використані окремо або в комплексі.  

Існує два основних підходи до функціонального розмежування центрів 

управління. Перший – принцип незалежної діяльності функціональних центрів 

управління; другий – принцип взаємопов'язаної діяльності функціональних 

центрів управління. 

У межах взаємодії з іншими системами управління організаційне 

забезпечення фінансового менеджменту може бути інтегроване в загальну систему 

управління підприємством на підставі перерахоних підходів. Водночас, у системі 

організаційного забезпечення фінансового менеджменту використовується 

принцип взаємопов’язанної діяльності його внутрішніх функціональних центрів 

управління. Це пов’язано з високим рівнем взаємозв’язку окремих аспектів 

фінансової діяльності, які визначають необхідність комплексного підходу до 

розробки багатьох управлінських рішень у цій галузі. 

Функціональна будова центрів управління фінансовою діяльністю суттєво 

відрізняється на підприємствах різних масштабів (мале, середнє, велике). 

На малих підприємствах функціональні центри управління, як правило, не 

створюються. Функції цього управління в зв’язку з незначним обсягом діяльності 

покладаються на власника малого підприємства, його директора чи бухгалтера 
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(прогнозування, планування, аналіз, контроль, забезпечення розвитку 

підприємства). 

На середніх підприємствах функції фінансового управління покладаються на 

фінансового менеджера, який знаходиться в складі функціонального економічного 

підрозділу, чи на спеціалізований фінансовий структурний відділ, який здійснює 

управління всіма основними аспектами фінансової діяльності. Фінансовий 

менеджер зосереджується на завданнях планування і прогнозування, аналізу, 

контролю, пошуку джерел фінансування, разом із тим він працює у тісному 

взаємозв’язку з головним бухгалтером. Відповідно до функцій, які виконують 

фінансові менеджери, можна сформувати головні риси їхньої кваліфікаційної 

характеристики. 

На великих підприємствах функції фінансового управління покладаються на 

фінансового директора, якому підпорядковано два-три функціональних 

структурних підрозділи. Досить часто формують цілу групу фінансових 

менеджерів, за кожним із яких закріплюють певний напрям роботи і визначають 

його конкретні обов’язки. Очолює цю групу провідний фінансовий менеджер, 

діяльність якого регламентовано посадовою інструкцією. 

Отже, якого б масштабу не було підприємство, в умовах ринку фінансовий 

менеджер стає однією із ключових фігур на підприємстві.  

Фінансовий менеджер є спеціалістом, який здійснює кваліфіковане 

керівництво фінансовою діяльністю підприємства. До його основних обов’язків 

належать: проведення фінансового аналізу та планування, прийняття 

інвестиційних рішень, прийняття рішень із фінансування та структури капіталу, 

управління фінансовими ресурсами [1, с.31]  

Поряд із традиційною інтеграцією системи фінансового управління з 

загальною системою управління підприємством у рамках єдиної інтегрованої 

організаційної структури в останні роки на практиці використовують й інші, більш 

прогресивні форми такої інтеграції. Однією з таких форм є концепція управління 

окремими напрямами фінансової діяльності підприємства на основі "центрів 

відповідальності"[2, с. 21].  

Центр відповідальності являє собою структурний підрозділ підприємства, 

який повністю контролює ті чи інші напрями фінансової діяльності, а його 

керівник самостійно приймає управлінські рішення і в рамках цих напрямів несе 

повну відповідальність за досягнення планових (або нормативних) показників, які 

характеризують стан фінансової діяльності цього підрозділу. Розбіжності в 

функціональному спрямуванні діяльності таких структурних підрозділів, їх місця 

в організаційній структурі фінансового управління дозволяє виділити чотири типи 

центрів відповідальності на підприємстві: витрат, доходів, прибутку та 

інвестицій.  

Основні етапи формування системи організаційного забезпечення 

фінансового управління на підставі центрів відповідальності: 
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 дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів із 

позиції їх впливу на окремі аспекти формування та використання фінансових 

ресурсів; 

 визначення основних типів центрів відповідальності в розрізі структурних 

підрозділів підприємства; 

 формування системи прав, обов’язків і міри відповідальності керівників 

структурних підрозділів, визначених як центри відповідальності; 

 розробка та доведення центрам відповідальності планових (нормативних) 

фінансових завдань у формі поточних чи капітальних бюджетів; 

 забезпечення контролю виконання встановлених завдань центрами 

відповідальності шляхом отримання відповідної інформації (звітів), її аналізу і 

встановлення причин відхилень. 

Побудова системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту 

шляхом створення центрів відповідальності різних типів залежить від багатьох 

факторів – обсягів діяльності підприємства, багатофункціональності цієї 

діяльності, чисельності персоналу, організаційної структури виробництва, 

організаційно-правової форми діяльності та інших. Тому визначення чисельності 

та складу центрів відповідальності потребує індивідуального дослідження для 

кожного підприємства. Сформовані центри відповідальності повинні бути 

укомплектовані кваліфікованими менеджерами, здатними не тільки забезпечувати 

виконання встановлених завдань, але й розробляти пропозиції вищестоящим 

органам управління по підвищенню ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів у межах контрольованої ними діяльності підрозділів. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОБСЯГИ 
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На сьогодні все більшої актуальності для економіки України набуває питання 

залучення додаткових коштів. Достатньо ефективним джерелом є залучення 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Багато науковців та рейтингових агентств 

досліджували вплив іноземних інвестицій на економіку тієї чи іншої країни. 

Оскільки кожна країна має певні свої сильні та слабкі сторони в розвитку регіонів, 
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то актуальним питанням постає виявлення впливу цих чинників на обсяги 

залучення ПІІ у країну та її регіони. Метою нашого дослідження було виявлення 

взаємозв’язків різних показників розвитку регіонів та обсягу залучення ПІІ. 

У процесі дослідження сукупність показників була поділена на чотири групи, 

кожна з яких характеризує відповідно, інноваційний, трудовий, інвестиційний та 

економічний потенціали. Складові потенціалів були досліджені у взаємозв’язку з 

обсягом залучення ПІІ в регіони України. Дослідження проводилось за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу та  методу Дарбіна-Уотсона. Для аналізу були 

використані статистичні дані Державної служби статистики України за період 

2005-2012 рр. за 24 областями України та АР Крим. 

Кожен із зазначених потенціалів формувався із статистичних показників, 

кількість яких у ході аналізу зменшувалася до кількості, необхідної для опису 

умовно чистого впливу факторної ознаки на обсяг залучення ПІІ.  

У процесі дослідження розроблені моделі були адекватними та придатними 

для подальшого прогнозування, а коефіцієнти – статистично значущими. Це 

доводить, що складені рівняння регресії якісно відображують динаміку між 

факторними ознаками (складові потенціалів) та результативною ознакою (обсяг 

залучених ПІІ). Відсутність автокореляції залишків та відносно мале значення 

серійної кореляції в усіх досліджуваних моделях свідчить про статистичну 

значущість гіпотез та розрахованих beta-коефіцієнтів. Значущість коефіцієнтів 

регресії за допомогою значень t-статистики забезпечило нам відбір найбільш 

значущих факторів та напрям їх впливу на результативну ознаку. 

Інноваційний потенціал України за оцінкою іноземних рейтингових агентств 

характеризується достатньою кількістю наукових працівників та інженерів для 

створення конкурентних переваг розвитку країни. Для аналізу впливу 

інноваційного потенціалу на обсяг залучення ПІІ було відібрано показники, які 

визначені рейтинговим агентством Блумберг (на нашу думку, найбільш повний 

склад потенціалу) [3]. За даними проведених розрахунків можна стверджувати, що 

між інноваційним потенціалом та результативною ознакою існує достатньо тісний 

зв'язок. У середньому на 83% обсяг залучених ПІІ залежить від інноваційного 

потенціалу. Решта 17% викликані дією інших, не врахованих у даній моделі 

факторів. Так, інноваційний потенціал у подальших дослідженнях буде 

представлений кількістю організацій, які виконують наукові дослідження та 

технічні розробки, обсягом впроваджених інноваційних процесів та чисельністю 

науковців, в тому числі кандидатів та докторів економічних наук. 

Трудовий потенціал країни надає характеристику про наявні та потенційні 

людські ресурси, що є найбільш важливим ресурсом виробничих процесів. Стан та 

рівень розвитку трудових ресурсів характеризується високими гарантіями 

можливості зайнятості, високою мотивацією до праці і високою культурою праці, 

гідним рівнем оплати праці та її справедливою її оцінкою, покращенням стану 

здоров’я населення та підвищенням його освітньо-професійного і соціально-
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культурного рівня. Оцінити вплив трудового потенціалу на обсяг залучення ПІІ 

можна за допомогою визначення ряду показників, які характеризують стан та 

рівень розвитку трудових ресурсів країни. До таких показників можна віднести 

кількісні показники демографічної підсистеми – кількість населення, вікова та 

статева структура, розподіл населення за місцем проживання (сільська та міська 

місцевості) та професійно-кваліфікаційної підсистеми – кількість осіб із різними 

рівнями освіти (окрім наукових співробітників), випадки професійних 

захворювань, а також міграційна складова. Проведене ранжування показників 

показало, що найбільш значущий вплив відіграють показники населення 

загального, міського, економічно-активного та рівень безробіття. Було також 

розглянуто вплив обсягу сільського населення в областях (для характеристики 

аграрного сектору) та рівень правопорушень (для визначення рівня громадського 

порядку та злочинності в регіоні). Однак, тільки в останньому випадку було 

виявлено незначний вплив на майбутнє залучення коштів від іноземних 

інвесторів. На основі значень коефіцієнтів t-критерію було виділено вплив 

найбільш значущих факторів із сукупності характеристик трудового потенціалу в 

загальному та окремо за кожним. Найбільш значущими факторами впливу на 

обсяг залучення прямих іноземних інвестицій виявились такі показники, як: 

кількість економічно-активного населення та рівень безробіття. Розрахункова 

модель показує, що в середньому на 65 % розкидання результативної змінної 

пояснюється варіацією розглянутих факторів. Решта 35 % факторів впливу із 

трудового потенціалу не були враховані в останній моделі.  

Інвестиційний потенціал характеризується обсягом внутрішніх та зовнішніх 

капіталовкладень, а також розвитком фінансового сектору. Оскільки розвиток 

фінансового сектору потребує більш детального аналізу його структури та обсягу, 

то його було виокремлено як додаткову інфраструктурну складову впливу на 

обсяги залучення ПІІ в регіони. Інвестиційна характеристика регіонів була зведена 

до показників капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал і 

нематеріальні активи. Дані аналізу показали, що на 71 % результативна ознака 

залежить від зазначених факторів впливу. Для уточнення впливовості складових 

інвестиційного потенціалу було зменшено їх кількість до двох: інвестиції в 

основний капітал та нематеріальні активи. Характеристика даної моделі за 

критеріями адекватності відповідає нормам та може бути використана для 

подальших розрахунків. 

Економічний потенціал країни є одним із найбільших за кількістю складових. 

Згідно розрахунків, найбільш вагомими показниками у даній категорії виступили 

показники рівня забезпеченості населення, показники торгівлі (зовнішньої та 

внутрішньої), а також показники розвитку регіонів, такі як індекси цін, 

промислової та сільськогосподарської діяльності, туристична діяльність, обсяг 

валового регіонального продукту тощо. За допомогою коефіцієнтів множинного 

рівняння регресії було встановлено умовно чистий вплив кожної із факторних 
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змінних та у сукупності на обсяги залучення ПІІ в регіони України. Аналіз показав 

дуже тісний зв'язок між факторними та результативною змінними. У середньому 

на 90 % обсяг залучення ПІІ залежить від економічного потенціалу, а решта 10 % 

факторів впливу викликані дією інших факторів, які не враховувались у даній 

моделі. Це свідчить про вичерпну характеристику економічного потенціалу за 

допомогою обраних показників. Показник обсягу туристичних потоків у певну 

область України показав достатньо незначний вплив як окремо, так і у даній 

моделі, а також відсутність значимості beta-коефіцієнту. Тому подальші 

розрахунки проводились без його врахування. Результати перевірки кореляційно-

регресійної моделі за найбільш значущими значеннями коефіцієнтів показали, що 

для подальших досліджень доцільно використовувати показники валового 

регіонального продукту, імпорту та роздрібної торгівлі підприємств. У даній 

моделі коефіцієнти кореляції знаходяться у високих межах, а коефіцієнт 

детермінації показує, що в середньому на 80 % обсяг залучення ПІІ залежить від 

обраних складових економічного потенціалу. У порівнянні з початковим обсягом 

сукупності факторів економічного потенціалу, дана вибірка у достатній мірі 

характеризує досліджуваний взаємозв’язок. Відповідно, фактори, які були менш 

значимими склали різницю в 10 %. Це свідчить про достатньо вичерпну 

характеристику економічного потенціалу за допомогою обраних показників. 

Таким чином, за допомогою кореляційно-регресійної моделі було 

встановлено, що на обсяг залучення ПІІ впливають усі чотири потенціали регіонів 

України. Найбільший вплив було визначено у інноваційному та економічному. 

Однак, складові економічного потенціалу було суттєво зменшено у ході аналізу, 

оскільки їх вплив був занадто малий для подальших досліджень. Відповідно, 

найбільшу кількість факторних ознак було відібрано із інноваційного потенціалу. 

Це означає, що обсяг ПІІ найбільш залежний від розвитку науково-технічної та 

інноваційної сфери. У трудовому та інвестиційному потенціалах більшість 

чинників впливу також були знівельовані у ході аналізу. Так, на основі 

проведених розрахунків та висновків проводиться подальше формування 

комплексної оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФІНАНСОВУ РІВНОВАГУ 

 
Фінансовий аналіз надійності підприємства потребує дослідження чинників, 

які можуть впливати на механізм її формування. Йдеться про поділ чинників на 

групи для потреб управління ними з метою регулювання впливу посилення або 

послаблення їх на фінансову надійність досліджуваного суб’єкта підприємницької 

діяльності. 

У процесі аналізу виокремлюють внутрішні та зовнішні чинники. 

Внутрішні чинники мають, як правило, суб’єктивний характер і повністю 

регулюються самим підприємством. Зовнішні чинники в абсолютній своїй 

більшості є об’єктивними, оскільки їх формування здійснюється ззовні. Йдеться 

про зміни в законодавстві, податковій та ціновій політиці тощо. 

Варто зазначити, що як внутрішні, так і зовнішні чинники можуть позитивно 

(негативно) впливати на фінансову надійність підприємства. Тому, під час аналізу 

окремо досліджують характер і рівень впливу кожної з груп на фінансову 

діяльність підприємства. 

Аналіз фінансової надійності підприємства можна розподілити на два етапи: 

1) оцінювання фінансової стійкості – розрахунок відносних та 

абсолютних показників, що ґрунтуються на порівнянні активів та їх джерел 

фінансування; 

2) оцінювання запасу фінансової стійкості – аналіз критичного обсягу 

реалізації, зони безпеки, операційного та фінансового левериджу. 

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, які 

характеризують міру забезпеченості запасів джерелами їх фінансування. 

Для характеристики наявних джерел фінансування запасів виділяють три 

основних показники: 

1) наявність власних оборотних коштів; 

2) наявність власного капіталу і довгострокових зобов’язань; 

3) загальна величина основних джерел формування запасів і витрат. 

Наведеним показникам наявності джерел формування запасів і витрат 

відповідають три показники забезпеченості засобів джерелами їх формування. 

1. Надлишок (нестача) власних оборотних коштів для формування запасів і 

витрат. 

2. Надлишок (нестача) власного капіталу і довгострокових зобов’язань для 

формування запасів і витрат. 

3. Надлишок (нестача) загальної суми основних джерел формування запасів і 

витрат. 
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Після аналізу абсолютних показників фінансової стійкості розраховують 

відносні показники, які можна поділити на дві групи: 

1) коефіцієнти капіталізації, які характеризують фінансовий стан 

підприємства з позиції структури джерел засобів; 

2) коефіцієнти покриття, які характеризують фінансову стійкість із позиції 

витрат, пов’язаних із обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування. 

Серед коефіцієнтів капіталізації рекомендується розраховувати і аналізувати 

наступні. 

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності), який характеризує частку 

власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Чим 

вище значення даного коефіцієнта, тим підприємство більш незалежне від 

зовнішніх кредиторів та інвесторів. 

2. Коефіцієнт фінансової залежності (коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу), який є оберненим до коефіцієнта автономії. Зростання цього показника 

означає втрату фінансової незалежності. 

3. Коефіцієнт фінансового ризику (фінансового левериджу) показує 

співвідношення позикових і власних коштів.  

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними 

коштами, який характеризує ступінь забезпеченості підприємства власними 

оборотними коштами. 

5. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними 

коштами, який вказує на те, наскільки запаси і витрати покриті власними 

оборотними коштами. 

6. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу  характеризує 

мобільність оборотного капіталу з фінансової точки зору.  

До основних  коефіцієнтів покриття, які характеризують фінансову стійкість 

із позиції витрат, пов’язаних із обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування, 

належать: 

1. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень, який свідчить 

про те, яка частина основних засобів та інших необоротних активів 

профінансована зовнішніми інвесторами. Розрахунок даного показника 

ґрунтується на припущенні, що довгострокові позики використовують для 

фінансування придбання основних засобів та інших реальних інвестицій.  

2. Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування. Для його 

оцінки розраховують коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів та 

коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел. 

3. Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (коефіцієнт покриття відсотків) 

дає можливість оцінити потенційну можливість підприємства погасити борг. 

Коефіцієнт характеризує ступінь захищеності кредиторів від несплати процентних 

платежів.  

Завершують аналіз фінансової надійності дослідженням запасу фінансової 
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стійкості, який характеризує рівень захищеності основної діяльності на даний 

момент і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних обставин; 

визначають поріг рентабельності, зону безпеки та показники операційного та 

фінансового левериджу. 

Таким чином, значення розглянутих коефіцієнтів залежать від таких  

факторів, як: галузева приналежність підприємства, принципи кредитування, 

структура джерел засобів, тощо. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Можливості розвитку кожного суб’єкта господарювання визначаються 

оптимальною структурою та ефективністю використання його ресурсного 

потенціалу. В економічній літературі ресурсний потенціал підприємства 

характеризують як ”можливості системи ресурсів та компетенцій підприємства 

створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес- 

процесів”1, с. 7. Традиційно, в ресурсне забезпечення включають матеріальні, 

трудові, організаційні, інформаційні, фінансові та технічні ресурси. Разом з тим, 

доцільно враховувати той факт, що найбільш ліквідними та такими, які за 

мінімальний термін можуть перетворитися на будь-який інший вид ресурсів, є 

фінансові. Основними чинниками, які визначають ефективність фінансових 

ресурсів, є їх загальний обсяг та раціональне розміщення 3, с. 141. 

Питання фінансових ресурсів розглядали у своїх дослідженнях такі вчені, як: 

І. Т. Балабанов, О. Г. Біла, А. М. Бірман, І. А. Бланк, О. Д. Василик, Ю. М. 

Воробйов, І. В. Зятковський, М. Я. Коробов, В. М. Опарін, В. К. Сенчагов та інші. 

Проте залишається багато невирішених та суперечливих питань щодо сутнісного 

та кількісного визначення фінансових ресурсів, джерел їх формування та 

використання на підприємстві. 

У більшості економічної літератури планового періоду основним джерелом 

фінансових ресурсів вважався національний дохід. У сучасних умовах 
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господарювання найпоширенішим підходом до визначення фінансових ресурсів 

можна визнати такий, що характеризує це поняття як сукупність різноманітних 

грошових коштів та фондів чи нагромаджень. Розглядаючи фінансові ресурси 

підприємств, відділивши їх від фінансових ресурсів держави, можна їх визначення 

сформулювати так – це грошові кошти підприємства, сформовані за рахунок 

власних, позикових та залучених джерел фінансування, які використовуються для 

формування активів підприємства, виконання фінансових зобов’язань, а також 

інших заходів, спрямованих для забезпечення ефективного розвитку 

підприємства. 

Фінансові ресурси, як джерела формування активів підприємства, пов’язані 

структурою пасивів балансу. Власні джерела фінансування підприємства 

формуються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в активах 

підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Власний та 

залучений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере 

участь у фінансуванні його активів,а, з іншого боку, становить зобов'язання перед 

конкретними власниками – державою, юридичними та фізичними особами. 

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок подій, що 

сталися, і погашення якої, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що визначаються як економічні вигоди. Джерела формування 

фінансових ресурсів різноманітні.  

Власні джерела фінансування поділяють на зовнішні і внутрішні. До 

зовнішніх джерел власних коштів належать кошти, які формуються за рахунок 

особистих внесків і за рахунок можливостей фінансового ринку. Це кошти 

засновників, що вкладаються у статутний капітал, кошти, що надходять за рахунок 

випуску акцій і пайові внески учасників, страхові відшкодування, фінансові 

ресурси державного і місцевих бюджетів, що використовуються на безповоротній 

основі та інша безплатна фінансова допомога. До внутрішніх джерел відносять 

фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності 

підприємств – це прибуток та амортизаційні відрахування. 

Позичені кошти  це отримані кредити, кошти, мобілізовані на фінансовому 

ринку. Їх також можна поділити на дві групи: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 

позикових коштів належать кредити банків, облігаційні позики, позики 

небанківських кредитних установ. До внутрішніх джерел позикового капіталу 

належать заборгованість за майно в оренді, реструктуризований борг за кредити, 

відстрочена податкова заборгованість, та ін. До залучених коштів, які ще 

називають стійкими пасивами, відносять кредиторську заборгованість 

підприємства, але тільки ту, яка не перевищує встановлені терміни проведення 

розрахунків. 

Фінансові ресурси формуються у процесі створення підприємств і реалізації 

їх фінансових відносин при здійсненні фінансової діяльності. Це виявляється, 

насамперед, у формуванні статутного капіталу при створенні підприємств, а у 
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процесі їх діяльності – у формуванні відповідних джерел грошових коштів. Усі ці 

внески є статутним капіталом створеного підприємства. Статутний капітал є 

основною частиною власного капіталу та основним джерелом власних фінансових 

ресурсів підприємства. За рахунок його коштів формуються необоротні і оборотні 

активи підприємства.  

Склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від виду та розміру 

підприємства, типу його діяльності, обсягів виробництва. При цьому обсяг 

фінансових ресурсів тісно пов'язаний із обсягом виробництва, ефективністю 

діяльності підприємства. Зі збільшенням обсягу виробництва і підвищенням 

ефективності діяльності підприємства збільшується обсяг власних фінансових 

ресурсів, і, навпаки. Достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне 

використання визначають стійкий фінансовий стан підприємства: 

платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. 

Проведені дослідження виявили певні недоліки в процесі формування 

фінансових ресурсів і їх використання в господарській діяльності. Через 

різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини на підприємстві можуть 

виникнути проблеми з достатністю фінансових ресурсів різних видів у певному 

періоді. Це призводить, насамперед, до: зростання кредиторської заборгованості 

перед постачальниками та бюджетом; зростання частки простроченої 

заборгованості за кредитами банків; затримок у виплаті заробітної плати; 

зниження ліквідності активів; зростання тривалості виробничого циклу через 

несвоєчасні поставки сировини та комплектуючих. 

Виходячи з вищенаведеного, виникає необхідність управління фінансовими 

ресурсами на підприємстві, яке може включати наступні складові: розрахунок і 

контроль за тривалістю обороту всіх видів активів підприємства (операційний 

цикл), особливо, його складову - фінансовий цикл; аналіз грошових потоків 

підприємства; визначення оптимального рівня грошових коштів для підприємства 

та їх бюджетування.  

Успішна діяльність підприємства неможлива без раціонального управління 

фінансовими ресурсами, метою якого є: забезпечення рентабельності, 

максимізація ринкової вартості, нарощування обсягів виробництва і реалізації, 

досягнення лідерства та виживання в умовах конкурентної боротьби, запобігання 

банкрутства підприємства і т.п. Реалізація основних завдань управління 

фінансовими ресурсами підприємства досягається шляхом: 

- визначення загальної потреби в фінансових ресурсах на наступний період 

завдяки максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок 

внутрішніх джерел; 

- визначення доцільності формування власних фінансових ресурсів за 

рахунок зовнішніх джерел, управління залученням позикових фінансових 

ресурсів; 
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- оптимізація структури джерел формування ресурсного фінансового 

потенціалу; 

- забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу 

фінансових ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства; 

- забезпечення синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів у 

окремих періодах, підтримки необхідної ліквідності оборотних активів; 

- забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем 

фінансового ризику; 

- забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його 

розвитку, яка характеризується високим рівнем фінансової стійкості і 

платоспроможності підприємства [2, с. 56]. 

Отже, вишукування фінансових джерел розвитку підприємства, напрямів 

найбільш ефективного інвестування фінансових ресурсів, операції з цінними 

паперами й інші питання фінансового менеджменту стають основними для 

фінансових служб підприємств в умовах ринкової економіки. Основним 

завданням у сфері управління фінансовими ресурсами є така організація 

керування фінансами з боку відповідних служб, що дозволила б залучати 

додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх з 

найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові операції на фінансовому ринку.  
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ПОДАТОК НА "ДАРМОЇДІВ": ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ЕТАПІ 

 

Історія становлення та розвитку податкових систем різних державних 

утворень налічує чимало парадоксальних ідей оподаткування. Їх яскравими 

взірцями були податок на черевики, впроваджений в Австрії ще у XVII ст., чи 

"французький" податок на вікна і двері, що свідчили про добробут громадян та 

вважалися доцільними з точки зору справедливості стягнення. До того ж можна 

згадати про оподаткування карет, виїзних коней, гербів, рукавичок, годинників, 

рушниць і навіть пудри, завдяки модним трендам на яку державна казна 

Великобританії забезпечувалася вагомим обсягом податкових надходжень. 

Незвичні новації в оподаткуванні не оминули й сучасний цивілізаційний етап, 

хоча мають зовсім інший підтекст. 

Зокрема, в Республіці Білорусь, яка протягом тривалого періоду її 

державотворення перебувала у скрутному соціально-економічному становищі, з 

2015 р. заплановано ввести податок на "дармоїдів". На законодавчому рівні це 

закріплено в проектах указу Президента "Про деякі заходи щодо участі громадян у 

фінансуванні витрат держави" [1] і закону "Про порядок взаємодії органів 

державного управління та інших зацікавлених організацій щодо забезпечення 

участі громадян у фінансуванні державних витрат відповідно до указу 

Президента" [2]. Щоправда, під їх дію підпадатимуть особи, котрі не володіють 

необхідними доходами і матеріальними засобами для провадження життя 

відповідно до суспільно прийнятих норм. 

Адже законопроектами передбачено, що його платниками будуть громадяни 

Республіки Білорусь віком від 18 до 55 (жінки) і 60 (чоловіки) років, які більше 

шести місяців не приймали участь у фінансуванні державних витрат [1]. Тобто 

вони не сплачували різного роду платежі, як-от: прибутковий податок з фізичних 

осіб; єдиний податок з індивідуальних підприємців; єдиний торгівельний збір; збір 

за здійснення ремесельної діяльності; збір за здійснення діяльності в сфері 

агроекотуризму. Відтак основним аргументом щодо оподаткування "дармоїдства" 

є посилання на ст. 56 Конституції цієї країни, відповідно до якої всі громадяни 

зобов’язані сплачувати податки і таким чином фінансувати видатки бюджету [3]. 

Планується, що сума даного платежу дорівнюватиме 20 базовим величинам, 

встановленим станом на 1 січня поточного року [1]. За підрахунками фахівців 

лише в 2015 р. його справляння дасть змогу мобілізувати близько 400 млрд. руб., 

що еквівалентно понад 40 млн. дол. США. Враховуючи те, що він 

зараховуватиметься до районних та міських (міст обласного підпорядкування) 
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бюджетів, це забезпечить додатковою фінансовою підтримкою ряд програм і 

заходів у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, соціального 

захисту і соціального забезпечення. Останнє твердження є чи не найбільш 

прагматичним кроком уряду в контексті формування соціально орієнтованої 

державної політики. 

Також важливою соціальною нормою в механізмі оподаткування 

"дармоїдства" є звільнення від сплати податку низки категорій громадян. До них 

можуть належати особи, які протягом шести місяців одержували: дохід за 

контрактом чи цивільно-правовому договорі; грошове забезпечення 

військовослужбовців; допомогу на державній службі; допомогу батькам-

вихователям, опікунам, прийомним батькам; дохід в іноземній валюті; державну 

пенсію; допомогу за дитиною до трьох років; допомогу по догляду за дитиною-

інвалідом, інвалідом першої групи або літньою людиною у віці понад 80 років; 

стипендії [1]. 

Впровадження даного платежу в Республіці Білорусь та посилення 

податкового навантаження на непрацюючих осіб матиме ряд викликів, які 

ставлять під великий сумнів необхідність оподаткування "дармоїдства". Адже 

буде практично неможливо стягувати податок з громадян, котрі не отримують 

доходи і перебувають у скруті. За підрахунками американського інституту 

досліджень громадської думки Gallup, реальне безробіття у цій країні сягає 24%, 

що у 40 разів перевищує показник Національного статистичного комітету 

Республіки Білорусь на рівні 0,6% [4]. Зазначені податкові новації можуть ще 

більше підвищити градус соціальної напруги. 

Отож, можна звести нанівець будь-які спроби адаптації білоруського досвіду 

оподаткування "дармоїдства" до вітчизняної податкової системи. В умовах 

демократичних перетворень основою податкових відносин повинен стати принцип 

соціальної справедливості, тобто впровадження податків має відбуватися згідно 

платоспроможності платників податків, а їх участь у державних витратах – 

відповідати економічним можливостям. При цьому уряд зобов’язаний посилити 

контроль за непрацюючими особами, зокрема доцільністю надання їм соціальної 

допомоги, а також спрямувати державну політику на скорочення безробіття, 

активізацію підприємницької діяльності, зростання доходів населення тощо. 

Нині потрібно віднайти такі елементи оподаткування, що стануть основою 

для впровадження нових податків. Так, збільшення в арифметичній прогресії 

кількості осіб, чиї доходи перевищують десятки та сотні мільйонів доларів США, 

сприяє розвитку оподаткування надмірного багатства – їх достатку або надлишку 

цінних ресурсів і матеріальної власності. Причому серед науковців та економістів 

навколо цього питання майже не точаться, оскільки за даними французької 

консалтингової фірми Capgemini Group чисельність мільйонерів у світі перевищує 

11 млн. осіб [5] і має тенденцію до зростання (поряд із багатьма економічно 

розвинутими країнами й у нашій державі). 
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Рис. 1. Механізм оподаткування "дармоїдства" 

 

Певна річ, на сучасному цивілізаційному етапі без податків не можливо 

обійтися, адже вони формують левову частку бюджетних доходів й інших джерел, 

які були б достатніми для виконання функцій і завдань держави в природі не 

існує. Утім вони аж ніяк не повинні виконувати лише фіскальну функцію, 

спустошуючи гаманці економічно активного непрацездатного населення. Дуже 

важливо, щоб податкова політика уряду не була націлена на те, як стягнути 

щонайбільше податків, нехтуючи моральними чеснотами, а відповідала 

перевіреним багатолітнім досвідом фундаментальним принципам оподаткування. 
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РИНОК ОВДП ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах ринок державних цінних паперів – важливий елемент 

економічної системи кожної країни. Державними цінними паперами є такі 

фінансові інструменти, які випускаються і гарантовано погашаються тільки 

державою. Одним із таких інструментів є облігації внутрішньої державної позики 

(ОВДП), які емітуються для покриття бюджетного дефіциту держави [1]. У наш 

час, коли Україна прагне налагодити зв'язки з Європейським Союзом та, при 

можливості, стати членом даного інтеграційного угрупування, зменшення 

дефіциту є одним із найважливіших завдань. Тому випуск ОВДП, як один із 

шляхів досягнення даної цілі, є актуальним питанням.  Проте таке вирішення 

проблеми дефіциту бюджету є неоднозначним.  

Метою дослідження є проведення аналізу стану ринку державних облігацій, 

дослідження проблем та визначення його ролі в економіці України. У вітчизняних 

економічних дослідженнях проблемам функціонування ринку внутрішніх 

державних запозичень присвятили праці такі науковці, як: О. Барановський, Т. 

Вахненко, О. Гаврилюк, І. Лютий, В. Базилевич, О. Мозковий, Р. Рак,  О. Любкіна, 

О. Савенко,  О. Чеберяко та інші. 

За рахунок випуску облігацій, уряд може швидко мобілізувати значні 

фінансові ресурси на добровільній основі та на умовах повернення, платності та 

строковості. Кошти, залучені за допомогою державних облігацій, дозволяють 

державі здійснювати стабілізаційний вплив на динаміку економічного росту, 

регулювати розподіл фінансових ресурсів між різними сферами господарської 

діяльності, робити вплив на політику у сфері перерозподілу доходів [1]. 

Важливим напрямком розвитку внутрішнього ринку державних облігацій є 

формування попиту на дані інструменти через проведення операцій РЕПО, 

надання кредитів рефінансування під заставу облігацій внутрішньої державної 

позики та здійснення прямих операцій з їх купівлі-продажу для регулювання 

ліквідності грошового ринку [1].  
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Впродовж 2013 року Міністерству фінансів України шляхом випуску ОВДП 

вдавалось досить активно залучати кошти, при цьому, не зважаючи на наявність 

деяких розривів між обсягом запропонованих до розміщення та розміщених 

ОВДП, ці розриви були значно вужчими, ніж у 2010-2011 роках. Одночасно 

вартість залучення коштів до бюджету через ОВДП у січні-вересні 2013 року 

перебувала на рівні 2012 року, проте була значно нижчою, ніж на початку 2010 

року. 

У 2013 році Міністерством фінансів України було розміщено ОВДП на суму 

65 221,01 млн. грн., 5 310,73 млн. дол. США та 112,27 млн. євро, середньозважена 

дохідність за якими коливалась 13,38-13,69 % річних. Початок 2013 року на 

первинному ринку ОВДП характеризувався поступовим нарощенням обсягів та 

зростанням середньозваженої дохідності. У 2010 та 2011 роках високою 

привабливістю характеризувалися короткострокові ОВДП, а саме ОВДП зі 

строком обігу від 1 до 3 років. У січні-вересні 2013 року найбільшим попитом 

серед інвесторів користувались ОВДП зі строком обігу до п’яти років, тоді як у 

попередні роки обсяг розміщених короткострокових паперів, особливо до 1 року, 

значно перевищував інвестиції в довгострокові ОВДП [5]. 

На організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг 

укладених угод за 2013 рік становив 328 950,73 млн. грн., тоді як за 2012 рік – 174 

249,98 млн. грн. Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди 

в 2013 році, коливався в межах 10,13% – 15,58%, а в 2012 році – 11,11% – 15,85%.  

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом 2013 року збільшився на 6 

527,08 млн. грн. і на 01.01.2014 р. становив 11 969,95 млн. грн., або 4,74% від 

загальної суми ОВДП, які перебувають в обігу. Упродовж 2012 року обсяг ОВДП 

у власності нерезидентів збільшився на 978,92 млн. грн. і на 01.01.2013 р.становив 

5 442,87 млн. грн.  

З 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах із первинного розміщення 

ОВДП мають банки – первинні дилери. Решта бажаючих вкласти кошти в 

державні цінні папери можуть їх купувати на вторинному ринку [4].  

Перспективи використання ОВДП в Україні будуть залежати від активності 

потенційних інвесторів. Попит на ОВДП можна розширити за допомогою 

інструментів, які використовують розвинені країни світу для збільшення місткості 

ринку. Для прикладу можна навести такі способи:  

- у Великобританії - короткострокові облігації держави для великих 

підприємств; 

- у США - федеральні і муніципальні облігації, ощадні бони (неринкові 

облігації, що поширюються серед фізичних осіб) [2]. 

Проблемами розвитку ринку ОВДП в Україні є відсутність досконалої 

законодавчої та податкової бази, а також мінлива політична ситуація, яка 

призводить до того, що державні облігації поступово зникають із портфелів 
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інвесторів. Без дотримання урядом встановлених правил гри на ринку така 

тенденція спостерігатиметься і надалі. 

Необхідно зазначити, що на сучасному ринку позик ОВДП використовується 

не в повній мірі, недостатньо враховуються довгострокові тенденції. Тому 

необхідно підвищити ефективність діяльності Міністерства фінансів України та 

Національного банку на ринку ОВДП з огляду на загальні фінансові результати та 

з урахуванням досягнення стратегічних цілей. 

Таким чином, розміщуючи ОВДП, органи державного управління повинні 

задумуватись не тільки над питанням фінансування бюджетного дефіциту, а й 

розглядати можливі стратегічні зміни та тенденції фінансового ринку, запобігати 

негативним наслідкам та приймати заходи щодо врегулювання проблем. Тому, для 

розвитку ефективного ринку ОВДП необхідно:  

- здійснювати постійну перевірку динаміки ринку цінних паперів та інших 

елементів фінансового ринку;  

- узгоджувати політику у сфері формування прибутковості державних цінних 

паперів із загальними тенденціями, які відбуваються на фінансовому ринку 

України;  

 - максимально гармонізувати економічні інтереси інвесторів та держави на 

ринку державних цінних паперів; 

- своєчасно вживати заходів із узгодження динаміки ринку державних 

облігацій та фінансового ринку в цілому. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АКЦІОНЕРНИХ 

ТОВАРИСТВ ЯК ГОЛОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ефективність функціонування будь-якого підприємства в умовах ринкової 

економіки залежить від правильної стратегії управління його фінансовими 

ресурсами. Важливою складової цієї стратегії є оптимізація структури фінансових 

ресурсів, що передбачає визначення такого співвідношення між власним і 

позиковим капіталом акціонерного товариства, яке забезпечить оптимальне 

поєднання ризику і дохідності для товариства, максимізує його ринкову вартість, 

сприятиме підвищенню курсу його акцій і забезпечить високий рівень 

платоспроможності та фінансової стійкості.  

В Україні більшість підприємств нехтують науковими підходами до цього 

питання, що є помилковим, оскільки від співвідношення між власним та 

позиковим капіталом залежить результат діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання, його стан та перспективи у майбутньому. 

Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів відіграє досить важливу 

роль, оскільки реальна величина майна, на яку можуть розраховувати кредитори в 

якості забезпечення за зобов'язаннями товариства, визначається величиною чистих 

активів, тобто активів, сформованих за рахунок власного капіталу. Таким чином, 

збільшення величини власного капіталу підвищує кредитоспроможність 

акціонерного товариства, що дозволяє в подальшому оптимізувати структуру 

капіталу шляхом випуску довгострокових облігацій і залучення довгострокових 

банківських кредитів. 

При виборі оптимальної структури джерел фінансування необхідно врахувати 

всю сукупність критеріїв і факторів, які впливають на витрати щодо залучення 

необхідних підприємству коштів [1, с. 93].  

Основні джерела фінансування активів акціонерних товариств можна 

проаналізувати в порядку збільшення вартості, тобто витрат на залучення і 

використання фінансових ресурсів:  

- на першому місці – власні джерела фінансових ресурсів (емісія облігацій, 

прибуток і амортизація); 

- на другому – емісія акцій і банківське кредитування.  

Безумовно, кожне з цих джерел має різний ступінь доступності для певного 

акціонерного товариства. Крім того, будь-яке підприємство повинно прогнозувати 

можливу ефективність від використання того або іншого виду фінансування своєї 

діяльності самостійно. Варто мати на увазі, що на даний момент для здійснення 

першочергових інвестиційних проектів, технічного переозброєння акціонерним 
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товариствам власних фінансових ресурсів недостатньо, тому все ж таки необхідно 

залучати додаткові зовнішні ресурси. І хоча активно використовується таке 

джерело, як банківське кредитування, не можна стверджувати, що воно є найбільш 

вигідним.  

 
Рис. 1. Стратегії управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства в 

ринкових умовах господарювання 
 

Це обумовлено не тільки обмеженістю вільних фінансових ресурсів, а й 

певними, як правило, інституційно-організаційними обмеженнями, з якими 

стикаються акціонерні товариства, коли звертаються до банківських установ: 1) 

досить висока вартість кредитів, що надаються; 2) нерозвиненість сучасних форм 

кредитування в належному ступені; 3) завищені вимоги до заставного 

забезпечення кредитів; 4) великі ризики при довгостроковому фінансуванні; 5) в 

наших умовах використання кредиту в більшості випадків погіршує структуру 

капіталу акціонерного товариства [2, с. 232]. 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку ефективне функціонування 

акціонерних товариств потребує здійснення налагодженого фінансового 

управління основними напрямами діяльності. Зокрема, основні напрями 

фінансового управління полягають у створенні стратегії управління фінансовими 

ресурсами (рис. 1) та резервів фінансування, що забезпечують зростання обсягів 

виробництва продукції, зменшення витрат, одержання прибутку, фінансових 

ресурсів, підвищення фінансової стійкості.  

Основною проблемою оптимізації структури капіталу є визначення 

співвідношення між позиковими і власними джерелами фінансування. Якщо 

кошти вигідніше брати в борг, то необхідно з'ясувати, до якої межі можна 

Стратегії управління фінансовими ресурсами 

збалансована 
очікується отримання дохідності, яку порівнюють із 

середньоринковою за найліквіднішими акціями, але з 

меншим ризиком 

консервативна 
очікується отримання дохідності вищої, ніж за 

банківськими депозитами при значно менших ризиках, 

ніж на ринку акцій 

ризикова 
основною метою є отримання максимального приросту 

активів 

індексна 

метою є отрмання інвестиційного доходу з портфеля 

цінних паперів, сформованих на основі індексу, 

(призначена для інвесторів). 
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підвищувати це співвідношення, не ризикуючи погіршити платоспроможність 

акціонерного товариства.  

У практичній діяльності менеджери намагаються досягти такої структури 

капіталу, яка максимізує вартість підприємства, сприяє підвищенню курсу його 

акцій, забезпечує високий рівень платоспроможності та кредитоспроможності. 

Вона досягається налагодженням ритмічної та ефективної роботи системи 

фінансового менеджменту на підприємстві. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В 

УКРАЇНІ ЗОРІЄНТОВАНИХ НА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ B2C 

 

Розвиток систем електронних платежів зорієнтованих на бізнес-модель b2c, 

крім безпосереднього покращення забезпечення організації розрахунків між 

споживачами та бізнесом, має позитивний вплив на економіку країни. Він 

проявляється в тому, що надання можливостей проведення зручної та швидкої 

оплати за продукцію стимулює попит споживачів, сприяє залученню коштів у 

банківську систему та зменшує обіг готівки, що, в свою чергу, скорочує суму 

витрат на його обслуговування і сприяє звуженню масштабів тіньової економіки. 

Найбільш адаптованими для потреб електронної торгівлі на даний час 

вважаються електронні гроші та платіжні системи на їх основі. В Україні системи 

електронних грошей загалом мають негативний досвід функціонування. Система 

“Пэйкэш Украина“ припинила тут офіційну діяльність. Хоча в сусідній Росії вона 

отримала активний розвиток під брендом “Яндекс. Деньги” та потужні інвестиції 

від ВАТ “Сбербанк России” з метою створення універсального платіжного 

рішення для середнього та малого бізнесу, а також спрощення регулярних 

платежів та грошових переказів в електронній мережі [1]. Система 

“WebMoney.UA” будучи фактично монополістом на ринку електронних грошей в 

Україні, після тривалої сумісної роботи з НБУ, з приводу правової регламентації 

та розвитку функціонування електронних грошей, не змогла погодити правила 
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функціонування. Правові нюанси організації системи давали їй можливість 

продовжувати діяльність, однак перевірка з Міністерства доходів та зборів у липні 

2013 року призвела до арешту рахунків на суму близько 60 млн. грн., які належали 

2,5 млн. користувачів, та подальшого блокування нових рахунків на суму близько 

1 млн. грн. [2]. Глобальний масштаб поширення систем електронних грошей та 

дистанційний характер їх функціонування частково нівелює обмеження, 

встановлені НБУ, а також заганяє в тінь повноцінні розрахунки електронними 

грошима [3]. Останні новації НБУ спрямовані на подальше звуження можливостей 

користувачів вітчизняних систем електронних грошей та роблять їх 

неконкурентоздатними, порівняно з глобальними [4]. На даний час лідером на 

вітчизняному ринку називають систему “GlobalMoney”, яка оперує електронними 

грошима, емітованими Ощадбанком, та фактично перехопила значну кількість 

користувачів “WebMoney.UA”. На початку року управління Міністерства доходів і 

зборів провело обшук в офісі компанії “GlobalMoney” та звинуватило в ухилянні 

від сплати податків в особливо великому розмірі. Зазначені події призвели до того, 

що  електронні гроші в Україні стали специфічним платіжним засобом, який 

цікавий в першу чергу для продажу нематеріальних товарів та послуг, хоча й тут 

суб’єкти господарювання часто надають перевагу створенню власних бонусних чи 

накопичувальних рахунків для своїх клієнтів. Значна кількість продавців через 

глобальну мережу, що зареєстровані в Україні, пропонують розрахунки за 

допомогою платіжної картки чи шляхом перерахування коштів на банківський 

рахунок. 

Надання послуг інтернет-банкінгу для фізичних осіб дозволило їм проводити 

безготівкові розрахунки за продукцію дистанційно. Це відбувається без 

відвідування приміщення банківської установи та за допомогою того ж самого 

пристрою (комп’ютер чи смартфон), на якому споживач замовляє продукцію. На 

кінець 2013 року з 50-ти банків-лідерів за активами, послугу інтернет-банкінгу 

надавали 38. У 17 з них для підключення треба було оформити платіжну картку 

або поточний рахунок. За їх наявності 12 банків надавали можливість підключити 

послугу безпосередньо через сайт банку, а два – через банкомат. Додатковим 

стимулом отримання переваг інтернет-банкінгу є відсутність плати за 

користування послугою, що спостерігалось у 30 банківських установах. Крім вже 

класичного набору функцій у вигляді перегляду руху та залишків коштів по 

рахунку, можливість проводити переказ коштів надавали 38 банків. Процедура 

оформлення платежу передбачає наявність відповідних знань і вмінь, тому окремі 

банки намагаються її максимально спростити та зробити зручною. Лідером 

інновацій у цьому напрямі залишається “Приватбанк”. З деяким запізненням 

аналогічні продукти впроваджує “Дельта Банк”. Важливими функціями для 

проведення платежів у мережі Інтернет є можливість замовляти послугу sms-

інформування, а також, дистанційно встановлювати дозволи та ліміти по 

карткових рахунках. Однією з довгоочікуваних новацій стала можливість 
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дистанційного відкриття віртуальних поточних або карткових рахунків у різних 

валютах спеціально для проведення розрахунків у мережі Інтернет. 

Застосування платіжних карток для проведення розрахунків у мережі 

Інтернет не є зручним та безпечним. Усунення частини вказаних недоліків 

дозволяє використання смарт-карт. Останні не набули широкого поширення в 

Україні через високі тарифи обслуговування, необхідність додаткового 

обладнання для проведення розрахунків у мережі Інтернет та обмежені 

можливості використання в реальній торговельній мережі. Найбільшим проектом 

в Україні, який зорієнтовано на поширення таких карток є Національна система 

масових електронних платежів. Насамперед, вона реалізується для працівників 

бюджетної сфери, однак, її повноцінний розвиток вимагає інвестицій та створення 

належного законодавчого поля. Необхідно  зазначити, що саме централізована 

високотехнологічна платіжна система дозволила окремим країнам сходу 

досягнути забезпечення високого рівня безготівкових розрахунків серед 

населення. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО 

РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Господарська діяльність окремих економічних суб’єктів і держави в цілому 

значною мірою визначається обсягом і формами здійснюваних інвестицій, 

оскільки економічне зростання та інвестиційна активність є взаємообумовленими 

процесами. 

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, варто зазначити, що в 

сучасній економічній літературі цей термін трактується неоднозначно, а його 

визначення можна згрупувати в такі блоки: 
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- інвестиції як господарські операції, пов’язані з придбанням певних активів; 

- інвестиції як кошти, вкладені в підприємницьку діяльність із метою 

отримання позитивного ефекту; 

- інвестиції як процес трансформації капіталу з метою створення доданої 

вартості чи отримання соціального ефекту у майбутньому. 

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо 

реалізації інвестицій становить суть інвестиційної діяльності. Її об'єктами можуть 

бути будь-яке майно, в тому числі основні засоби і оборотні активи в усіх галузях 

та сферах національної економіки, цінні папери, науково-технічна продукція, 

інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права [1]. 

Основними факторами, які негативно впливають на інвестиційний клімат, 

зумовлюючи високий ризик інвестування в економіку України, є правова, 

економічна і політична нестабільність, недосконала фінансово-кредитна, 

бюджетна і податкова система, низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, 

тінізація економіки. 

Правову основу організації і регулювання інвестиційної діяльності в Україні 

закладають Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про цінні папери і 

фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", 

"Про режим іноземного інвестування", Господарський кодекс України, а також 

інші нормативно-правові акти, які регламентують економічні відносини 

економічних суб'єктів з питань інвестиційної діяльності. 

Як зазначено в Законі України "Про інвестиційну діяльність", її державне 

регулювання здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і 

соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального 

розвитку України, державними і регіональними програмами розвитку народного 

господарства, державним і місцевими бюджетами, передбачуваними в них 

обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності [1]. 

Державне регулювання інвестицій в Україні повинно здійснюватися за 

такими принципами: підвищення ролі і збільшення частки власних (внутрішніх) 

джерел фінансування інвестицій в розвиток економіки; удосконалення 

нормативно-правової бази з метою збільшення обсягів залучення інвестицій; 

забезпечення позитивних інноваційних зрушень; виділення бюджетних коштів 

переважно для реалізації державних пріоритетів, програм, проектів, спрямованих 

на забезпечення структурних зрушень в економіці; надання переваги раніше 

розпочатому будівництву, технічному переобладнанню та реконструкції діючих 

підприємств; обов'язкової державної експертизи кожного інвестиційного проекту; 

запровадження системи страхування інвестицій; здійснення контролю за цільовим 

використанням інвестованих коштів. 

Крім загальних засобів регулювання господарської діяльності, що їх 

застосовує держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку, 
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державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється в формах, наведених 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 
 

Управління державними інвестиціями здійснюється органами державної 

влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання 

конкретних дій з інвестування бюджетних і позабюджетних коштів. Пряме 

управління державними інвестиціями передбачає: прогнозування, планування та 

програмування розвитку національної економіки та окремих її структурних 

елементів; визначення обсягів державного фінансування інвестицій; розміщення 

держконтрактів і контроль за їх виконанням; визначення умов реалізації 

інвестиційних проектів та їх експертизу; інвестування бюджетних, 

позабюджетних та інших коштів.  

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом: надання 

фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на 

розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; встановлення державних норм та 

стандартів; розробки заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції; 

визначення умов користування природними ресурсами; розробки політики 

ціноутворення; проведення державної експертизи інвестиційних програм, проектів 

будівництва, а також здійснення інших заходів. 

За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється фінансування розвитку 

соціальної інфраструктури загальнодержавного значення у формі прямих 

бюджетних асигнувань та державного кредиту. Розвиток соціальної 

інфраструктури у містах і селищах міського типу фінансується за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

Міністерства і відомства конкретизують дані щодо ризиків та обсягів 

інвестицій за відповідними програмами, напрямами та об'єктами і забезпечують 

цільове використання державних коштів через виконання завдань державних 

контрактів. Державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві 

є однією з головних форм реалізації державних інвестицій. 

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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державними 

інвестиціями 
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умов 
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діяльності 

Контроль за 
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Державні, міждержавні та регіональні інвестиційні проекти та програми, що 

фінансуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, підлягають 

обов'язковій державній експертизі. Інвестиції, які фінансуються з інших джерел, 

підлягають державній експертизі з питань дотримання екологічних, санітарно-

гігієнічних вимог, вимог пожежної безпеки, архітектурних вимог, будівельних 

вимог і правил. Особливі вимоги щодо експертизи висуваються до інвестиційних 

проектів із залученням іноземних інвестицій, де виникають вимоги щодо 

отримання митних і податкових пільг. 

Управління стратегічно важливими проектами, що забезпечують 

технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки 

України здійснює Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами України, основними завданнями якого є: реалізація державної політики 

у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами; 

здійснення управління національними проектами; здійснення заходів, 

спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу України, та підтримка 

інвестиційного розвитку регіонів.  

Для поліпшення інвестиційної діяльності необхідно внести зміни у діючі 

законодавчо-нормативні акти з питань заохочення інвестування, стимулювати 

залучення інвестицій у науково-технічну та інноваційну діяльність, сприяти 

залученню на ці цілі коштів фінансових установ та населення. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У НЕБАНКІВСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ 

СЕКТОРІ 

 

Практика розвинених країн світу засвідчує необхідність успішного 

функціонування інституційних інвесторів як важливих постачальників 

інвестиційних ресурсів. Інституційні інвестори разом із банківською системою 

країни здатні в повній мірі забезпечити потреби суб’єктів господарської діяльності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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в інвестиційних ресурсах, що залучаються з зовнішніх джерел. Незважаючи на 

значно менші масштаби діяльності та обсяги операцій у порівнянні з банківською 

системою, система інституційного інвестування  пропонує альтернативні джерела 

інвестиційних ресурсів, які залучаються на ринкових засадах нехарактерними для 

банківських установ методами. Більшість дослідників підкреслюють важливість 

подальшого розвитку системи інституційного інвестування та удосконалення 

діяльності її інститутів.  

На сучасному етапі першість у розвитку системи інституційного інвестування 

в Україні належить небанківським фінансовим інститутам, для яких інвестиційна 

діяльність є основною або такою, що забезпечує успішну господарську діяльність 

у майбутньому. Для інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора, 

до складу яких належать страхові організації, недержавні пенсійні фонди, 

інститути спільного інвестування, кредитні спілки та ін., отримання 

інвестиційного доходу та формування якісних резервів за фінансовими операціями 

є важливими стратегічними завданнями господарської діяльності. Для вітчизняних 

банківських установ більш важливими цілями діяльності є забезпечення доходу за 

традиційними операціями, першість серед яких належить кредитуванню. Спільні 

інвестиційні операції в інтересах клієнтів у сучасних умовах не займають значного 

місця в структурі активних операцій банків. Не дістали поширення в банківській 

практиці й процеси створення фондів банківського управління та фондів операцій 

з нерухомістю. Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що, не 

зважаючи на основну роль банків у функціонуванні фінансової системи країни, 

пріоритетна роль у функціонуванні та розвитку системи інституційного 

інвестування в Україні належить небанківським фінансовим інститутам. 

За часи ринкових перетворень у фінансовій системі країни сформувався 

небанківський фінансовий сектор, основу якого складає система інституційних 

інвесторів. Зазначена система самоорганізується та включає елементи, які 

взаємодіють як між собою, так і з навколишнім середовищем – індивідуальними 

інвесторами, фінансовими менеджерами, фондовим ринком, державними 

органами та іншими інститутами [1, с. 5]. Як ключові елементи цієї системи, 

небанківські фінансові установи забезпечують реалізацію специфічних механізмів 

залучення, нагромадження та використання в господарській діяльності вільних 

інвестиційних ресурсів.  

Система інституційних інвесторів небанківського типу у своєму становленні 

та розвитку пройшла декілька етапів, що відповідали ступеню розвитку ринкових 

відносин та вітчизняної фінансової системи.   

На першому етапі, що тривав з 1991 р. по 1995 р., мали місце процеси 

створення перших видів інституційних інвесторів, таких як страхові компанії, 

кредитні спілки, інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, 

недержавні пенсійні фонди, довірчі товариства. Створення страхових компаній 

було викликано необхідністю впровадження в країні світового досвіду щодо 
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забезпечення страхового захисту суб’єктів господарювання та громадян. Потреби 

фінансового та соціального захисту громадян,  активізації малого бізнесу, 

здешевлення вартості кредитів для населення обумовили відродження в країні 

кредитних спілок – фінансових установ, діяльність яких має соціальне 

спрямування. Інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, як 

перші види інститутів колективного інвестування, виникли у зв’язку з процесами 

масової приватизації майна державних підприємств за приватизаційні майнові 

сертифікати (пізніше – й компенсаційні сертифікати). Саме ці фінансові інститути 

забезпечували посередництво щодо залучення громадян до приватизаційних 

процесів та до процесів спільного інвестування. Більшість фінансових установ, що 

створювалась у цей період часу з назвою „недержавний пенсійний фонд”, діяли як 

фінансові „піраміди”, чим значною мірою підірвали довіру громадян до діяльності 

всіх фінансових посередників. 

Діяльність вищезазначених інституційних інвесторів у цей період часу 

відбувалась безконтрольно та хаотично, без належного регулювання та контролю з 

боку державних органів. 

Другий етап, що тривав впродовж 1996-2003 рр., ознаменувався законодавчим 

становленням системи інституційних інвесторів в небанківському фінансовому 

секторі.  Завдяки прийняттю законів України „Про страхування”, „Про інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди”, „Про 

кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг”, „Про недержавне пенсійне забезпечення” та деяких інших 

діяльність інституційних інвесторів набула чіткої регламентації та цивілізованих 

форм, поширених в світовій практиці [2, 3, 4, 5, 6]. 

Впродовж другого етапу розвитку системи інституційних інвесторів 

небанківського фінансового сектора була сформована належна система 

державного регулювання діяльності цих інститутів зі спеціально створеними  

уповноваженими органами – Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (2002 р.) та Держаною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

(2003 р.). У міру вдосконалення державного регулювання системи інституційних 

інвесторів відбулось створення саморегулівних організацій за видами фінансових 

інститутів, таких як Ліга страхових організацій, Національна асоціація кредитних 

спілок, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Національна асоціація 

недержавних пенсійних фондів та їх професійних адміністраторів та ін., і передача 

їм частини функцій з державного регулювання процесів інституційного 

інвестування. 

На третьому етапі (2003-2008 рр.) відбувались процеси динамічного 

зростання кількісних та якісних показників розвитку системи інституційних 

інвесторів небанківського фінансового сектора. Мало місце збільшення кількості 

вже існуючих видів інституційних інвесторів та появи нових, таких як фонди 

операцій з нерухомістю, ініціаторами створення яких поряд з банками виступають 
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фінансові компанії. Найбільш динамічне зростання вартості інвестиційних активів 

у цей період є характерним для недержавних пенсійних фондів та інститутів 

спільного інвестування. 

Четвертий етап розвитку системи інституційних інвесторів небанківського 

типу (2009-2011 рр.) характеризувався кризовими явищами в діяльності більшості 

видів інституційних інвесторів. Найбільш негативний вплив наслідки світової 

фінансової кризи спричинили на діяльність кредитних спілок та страхових 

компаній. Пригальмували динамізм свого розвитку й недержавні пенсійні фонди. 

Лише інститутам спільного інвестування в ці роки вдалось зберегти високу 

динаміку нарощування вартості активів та зростання кількості. 

П’ятий етап у розвитку досліджуваної системи, що триває з 2012 р. до 

сьогоднішнього дня характеризується поступовим подоланням наслідків 

фінансової кризи, подальшим розвитком діяльності інституційних інвесторів, 

появою вузькоспеціалізованих фінансових інститутів, таких як фонди акцій, 

фонди облігацій, фонди грошового ринку, фонди державних цінних паперів,  

удосконаленням системи нагляду та контролю за діяльністю учасників системи.  

У подальшому в діяльності інституційних інвесторів небанківського типу 

завдяки зниженню законодавчих бар’єрів будуть посилюватись процеси 

консолідації та уніфікації, зростати прагнення розширити сферу своєї діяльності 

[7, с. 29]. Можна очікувати, що такі процеси призведуть до зростання ролі та 

значення системи інституційних інвесторів небанківського типу в фінансуванні 

національної економіки, розвитку фондового ринку та удосконаленні фінансових 

відносин в країні. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ ДЕРЖАВИ 

ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Починаючи з 2004 року в Україні спостерігається поступова активізація 

зовнішніх запозичень держави та суб’єктів вітчизняної економіки на міжнародних 

фінансових ринках. Упродовж 2005-2013 рр. обсяг валового зовнішнього боргу 

України щорічно збільшувався, причому з 2005 р. по 2009 р. темпи його росту 

були найвищими – більше 35%. Зовнішня заборгованість з 2005 р. зросла більше 

як у 4 рази і склала на 1.10.2013р. 137,7 млрд. дол. США [1].  

Основна частина зовнішнього боргу припадає на підприємства і організації 

комерційної господарської діяльності; причому частка їх суттєво зросла і склала 

57 % на кінець 2013 р. На другому місці за значимістю – сектор загального 

державного управління (майже 20%) та банки (15,4 %). 

Найвищі темпи зростання державного боргу були у 2009 році (73,7% ); 

найнижчі – у 2011 році (10,4%). За період 2008-2013 рр. частка зовнішнього боргу 

скоротилася із 65,8% у 2008 р. до 46,5% у 2013 р., а внутрішнього – відповідно 

зростає [2].  

Аналізуючи структуру зовнішнього боргу України та її тенденції, зазначимо, 

що вони зазнали змін у бік зростання питомої ваги заборгованості в частині 

випущених державою боргових цінних паперів, а саме, облігацій зовнішньої 

державної позики, які саме в останні роки активно випускає держава на 

міжнародні фінансові ринки. Якщо на кінець 2008 року така заборгованість 

становила близько 56% усього зовнішнього боргу то на початок 2014 року – уже 

69,1%, в абсолютній сумі заборгованість по ОЗДП зросла із 48,2 млрд. грн. до 

154,1 млрд. грн. або більш як в 3 рази. Щодо заборгованості міжнародним 

фінансовим організаціям, то її частка склала 27,7% або 61,7 млрд. грн. Найбільша 

частка заборгованості МФО належить Міжнародному валютному фонду та 

Міжнародному банку реконструкції та розвитку. 

У той же час українська економіка продовжує перебувати у відносній 

енергетичній залежності від Росії; обсяг державного боргу Росії до кінця 2013 

року склав 5,6 млрд. грн.  

Таким чином, формально вітчизняна економіка відчуває суттєвий фінансовий 

і матеріальний вплив двох зовнішніх центрів – МВФ і Росії, які у той же час, не 

мають (із політичних причин) узгодженої точки зору на бажаний вектор її 

економічної динаміки.  

Особливої уваги у контексті дотримання фінансової безпеки держави пот-

ребує питання обслуговування зовнішнього боргу та характеристика повного і 
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своєчасного виконання боргових зобов’язань державою. Разом із тим, всебічна 

оцінка стану фінансової безпеки України за зовнішнім борговим фактором 

потребує також врахування характерних особливостей макроекономічної позиції 

зовнішньої заборгованості України та її сучасних тенденцій.  

Розглянемо динаміку дефіциту державного бюджету та зовнішнього 

державного боргу (рис.1). 

Як бачимо із рис.1, існує пряма залежність державного зовнішнього боргу від 

дефіциту державного бюджету. Із збільшення розміру дефіциту бюджету зростає 

розмір державного зовнішнього боргу. 

У ситуації, що склалася, достатньо оптимістичний рівень зовнішнього боргу у 

відсотках до ВВП не є переконливим аргументом на користь збільшення 

зовнішніх запозичень. Найвищий рівень зовнішнього державного боргу в % до 

ВВП зареєстрований у 2010 році – 16,8%; цього ж року спостерігався найвищий 

рівень бюджетного дефіциту – 5,9 % до ВВП. Наступного року із зниженням бюд-

жетного дефіциту до 1,8 % рівень зовнішньої заборгованості скоротився до 15 %. 

 
 

Від початку перехідного етапу дефіцит бюджету набагато перевищує обсяг 

капіталовкладень держави. Це означає, що бюджетний дефіцит значною мірою 

використовувався не з метою фінансування інвестицій, а для того, щоб фінан-

сувати споживання.  

На нашу думку, при аналізі боргової безпеки важливо також враховувати 

швидкість нарощування зовнішнього боргу державою. У даному випадку мова іде, 

власне, про динаміку зміни відносних показників (до ВВП, обсягів податкових 

доходів бюджету чи експорту країни). 

З рис. 2 бачимо, що найкритичніший розрив між ростом зовнішнього 

державного боргу та ВВП спостерігався у 2009 році. Збільшення суми боргу на 

58% не призвело до росту ВВП, більше того, в цей рік маємо скорочення ВВП на 

3,7%. Для вітчизняної економіки 2009 рік є роком найглибшої фінансової кризи: 

дефіциту державного бюджету, недоотримання податкових надходжень, 

банкрутства багатьох підприємств, тощо. 
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Фактично запозичення спрямовувалися не на реформування економіки та 

інвестиційні вкладення, і навіть не на фінансування суспільних благ і поточних 

потреб у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, а на виконання зовнішніх зо-

бов’язань. Більше того, в умовах росту зовнішніх запозичень, обслуговування 

боргу здійснювалося, частково, за рахунок податкових надходжень до Державного 

бюджету. Відповідно необхідність виконання значних зобов’язань з обслу-

говування зовнішнього державного боргу за різкого звуження можливостей 

залучення нових зовнішніх позик змушувало уряд щораз вдаватися до секвестру 

видатків бюджету і вживати жорстких заходів у фіскальній сфері.  

Співвідношення зовнішнього державного боргу України та її золотовалютних 

резервів навпаки, не демонструє стабільності (рис.3). Зовнішній державний борг 

останні роки починає хронічно випереджувати валютні резерви України, на 

01.01.2014 він покривався ними лише на 54,4%. 

 
 

Наведений статистичний матеріал яскраво ілюструє невиваженість боргової 

політики уряду. Поряд із нестабільністю внутрішнього валютного ринку такі дії 

урядовців призвели до суттєвого ускладнення економічної ситуації і, зокрема, 

ситуації, пов’язаної з обслуговуванням зовнішнього державного боргу.  
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Реалізація у борговій політиці держави хибної практики залучення 

наддорогих позик у стагнуючу економіку має бути відкинута як неприйнятна та 

економічно невиважена.  

Таким чином, вже сьогодні в Україні через механізм збільшення та обслу-

говування зовнішнього боргу фінансова взаємозалежність і зовнішня заборго-

ваність виливаються в одну із найсерйозніших проблем, що потребують негайного 

вирішення, як з позицій фінансової, так і економічної безпеки. 
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ  БАНКИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА 

АКУМУЛЯЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КАПІТАЛУ (1919-1939 РОКИ) 
 

Кризова ситуація в економіці сучасної України вимагає формування усього 

спектру інституцій громадянського суспільства, носієм та гарантом якого є 

домінування потужного середнього стану. Формування адекватної до цих вимог 

повноцінної фінансової системи неможливе без врахування історичного досвіду  

розбудови банківських інституцій національного господарського руху в Західній 

Україні впродовж розглядуваного періоду.  

У формуванні українського господарського середовища в підневільних 

умовах авторитарної Польщі вагому роль відігравав Центральний кооперативний 

банк „Краєвий Союз Кредитовий” (скорочено „Центробанк”), який наприкінці XIX 

- початку XX ст. виконував функції центральної ощадної каси для всіх родів 

кооперативів. Він спирався виключно на вклади українського громадянства і 

кооператив. Успіхи в акумуляції національного капіталу, що стали наслідком 

активної кампанії збору та централізації дрібних ощадностей у другій половині 

тридцятих років ХХ ст., були обумовлені тією великою роботою, яку здійснила 

українська кооперація ще наприкінці 20-х - на початку 30-х років [1]. Така 

практика мала у своїй основі досвід європейських держав. Завдяки 

„дрібноощадностевій акції” крайового товариства „Ощадність” впродовж 1928-

1938 років вдалося майже подвоїти суму ощадних вкладів „Центробанку” [2, с.4]. 

Всі зібрані в „Центробанку” ощадні вклади зосередили на рахунку спеціального 

Фонду господарської розбудови, створеному для фінансування розвитку 

української промисловості, забезпечення освіти і працевлаштування сільської 

молоді та інших інвестиційних проектів [3]. 

„Центробанк”, як центральна банківська кооперативна інституція, в 1937 р. 

об’єднував 543 сільських кооперативних кас типу Райффайзена, 113 міських 

кооперативних кас типу Шульце-Деліча, так званих українбанків, та 11 різних 

міських кредитних кооперативів. З 1937 року зростають як суми ощадних вкладів 

сільських „райффайзенівок” й міських українбанків, так і суми наданих ними 

позичок [4, с. 432]. Впродовж тривалого часу не існувало співпраці між 

сільськими „райффайзенками” і українбанками. Спочатку організаційну опіку над 

сільськими кредитовими кооперативами здійснювали окружні союзи 

кооперативів, що належали до „Центросоюзу”. Тільки в останні роки перед 

вибухом війни, під впливом керівництва української кооперації, сильніші 
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українбанки приєдналися до акції навчання та підбору персоналу у 

„райффайзенках” [5]. Запроваджувалися курси ведення фінансової документації та 

діловодства, залучали до праці в своїх конторах персонал сільських кооперативів, 

підвищуючи таким чином його кваліфікацію тощо. Одним із завдань такої праці 

було й те, щоби розширити клієнтуру українбанків, перетворюючи їх у спілки для 

селянських кас, оскільки переважна більшість цих інституцій обслуговувала не 

лише міське населення, а й жителів навколишніх сіл.  

Серед інших фінансових інституцій забезпечував потреби українських 

приватних підприємців і кооператорів Земельний Банк Гіпотечний. Це був перший 

український банк, створений на засадах іпотеки у квітні 1910 р. [6, арк.138]. 

Найбільшими акціонерами Земельного Банку Гіпотечного стали митрополит 

Андрей Щептицький і товариство взаємного кредиту „Дністер”. Українським 

банкірам вдалося добре налагодити справу короткотермінового і довготермінового 

іпотечного кредиту та у той спосіб позбавляти українців залежності від 

чужоземних лихварів і примножувати їхній добробут [7].  

Економічна криза 1929-1933 рр. значно обмежила кредитну діяльність банку. 

Особливо негативно позначилося на його стані банкрутство віденського банку 

„Остеррайхіше Кредітанштальт”, з яким був тісно пов'язаний Варшавський 

Дисконтовий Банк. Останній зажадав від Земельного Гіпотечного Банку негайної 

сплати заборгованих йому 197,4 тис. доларів [8, с.119]. Кризовий стан економіки 

призвів до зміни спеціалізації банку [6, арк.144-146]. Він перестав надавати 

позики окремим особам, зокрема селянам, тобто втратив функції, властиві для 

іпотечного банку. В цих умовах можна було вижити лише за рахунок корот-

котермінових кредитів, які надавалися переважно торговельним підприємствам, як 

кооперативним, так і приватним. 

Земельний Гіпотечний Банк невдовзі став єдиним українським банком, що 

здобув визнання у світі, а його цінні папери оплачувалися у всіх банках Європи. 

Банк займався довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заставу 

земельних ділянок і нерухомості. Земельний Гіпотечний Банк також допомагав у 

разі тимчасових фінансових труднощів українським кооперативам і купецтву, що 

належали до „Сільського Господаря”, „Народної Торговлі”, або „Маслосоюзу”.   

 Феноменом національного господарського руху стала діяльність з 1936 р. 

найпотужнішої української банківської інституції – Промбанку. Західноукраїнське 

приватництво у другій половині 30-х років ХХ ст. здобуло безцінний досвід 

прискореної акумуляції національного капіталу. Усвідомлення першорядності 

розбудови українського національного капіталу як основи економічної 

самостійності стало стрижнем у мобілізації Промбанком народних коштів шляхом 

збору дрібних ощадностей та їх ефективного використання.  Промбанк перший з 

усіх українських банків почав практикувати інвестування промислових 

підприємств (т.зв. грюндерська діяльність) [9].  Ця інвестиційна діяльність була 

новим напрямком діяльності навіть для підтримуваних державою польських 
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банків. Завдяки інвестиціям Промбанку постала краєва гуртівня „Гурт”, яка 

постачала товарами найбільшу галузь української торгівлі – споживчу.  

Високофаховий рівень роботи Промбанку базувався на вмілому використанні 

модерного європейського досвіду маркетингових досліджень. Правилом фахової 

роботи банкірів стало виховання солідного клієнта, виключна праця у користь 

клієнта та його постійна і всестороння обслуга. Цікавою була новація, яка полягала 

у тому, що для підприємців-клієнтів банку надавалися також консалтингові послуги 

[9]. Зменшення формальностей до мінімуму, оперативне обслуговування, 

об'єктивна інформація про клієнта, строге дотримання банківської таємниці, 

запровадження модерних форм банкової співпраці - все це разом узяте працювало 

на високий авторитет цієї інституції та закріплювало за нею статус лідера серед 

інших українських банків.  

Наслідком передвоєнної економічної кризи була велика „грошова тіснота”, 

яку особливо гостро відчули банки. Це змушувало їх йти на деякі обмеження при 

виплаті вкладів. Варто зауважити, що це меншою мірою позначилося на 

діяльності польських банків, якими опікувалася держава. Попри те ситуація, що 

склалася в українських банках, була дещо кращою у порівнянні із чужоземними. 

Це пояснювалося тим, що переважна частина їхньої клієнтури була заангажована 

рідною фінансово-кредитною мережею, домінантою якої був принцип 

господарського патріотизму.  

Історичний досвід функціонування західноукраїнських банківських 

інституцій у міжвоєнний період переконує у необхідності в умовах формування 

національної економіки сучасної України удосконалювати шляхи та методи 

акумуляції національного капіталу, здійснювати державну підтримку підприємця, 

впроваджувати форми соціального захисту, що ґрунтуються на принципах 

господарського солідаризму.   
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Україна – одна з найбільших країн Європи, що має вигідне природно-

кліматичне розташування і наділена потужним земельно-ресурсним потенціалом. 

Земельний фонд держави займає близько 6% території Європи і становить 60,35 

млн. га. У його структурі переважають найбільш родючі в світі ґрунти 

чорноземного типу – на частку яких припадає 60% площі орних земель, а це 

становить 7% світових запасів [1]. Та, не зважаючи на могутній потенціал, Україна 

не може забезпечити навіть власних потреб у продовольстві, а за багатьма 

товарними групами стає імпортозалежною державою. Як тріумфатор світової 

аграрної історії, вона не досягає навіть третини тієї врожайності зерна, що її 

мають фермери США та Європи.  

Створені в результаті земельної реформи організаційно-правові форми 

господарювання на селі не тільки не вирішили, але й загострили наявні раніше 

проблеми. Сьогодні на аграрному ринку України чисельність кількості малих 

господарств протистоїть кілька крупних структур олігопольного типу, що 

займають панівні позиції на ринку оренди землі і на продовольчому ринку. 

Шістдесят агрохолдингів, що діють в Україні, контролюють близько 5 млн. га 

земель або майже 15% загальної площі ріллі [2]. Свої конкурентні переваги ці 

структури забезпечують завдяки глибокій спеціалізації, високій концентрації та 

індустріалізації окремих виробництв, застосування надмірних доз добрив і 

хімікатів, генетично модифікованих організмів, що веде до виснаження ґрунтів і 

втрати їх природних властивостей, справляє згубний вплив на екологію та 

здоров’я людей. У гонитві за надприбутками агрохолдинги вступають у 

протиріччя з вимогами закону плодозміни, вирощуючи кілька років поспіль 

високорентабельні культури, що виснажують землю, порушують співвідношення 

між рослинництвом і тваринництвом, між орними землями і пасовищами [3, с. 71]. 

Дрібні агрофірми через брак у них матеріальних та фінансових ресурсів не 

можуть конкурувати з крупним виробником і нерідко покидають ринок. Зберегти 

переваги ефекту масштабу та забезпечити ефективність і конкурентоспроможність 

цих фірм можна було б шляхом кооперування сільськогосподарських виробників. 

Суттєвий ефект має організація кооперативів у виробництві трудомісткої 

продукції. Це підтверджують результати діяльності кримських кооперативів по 
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збору лікарських трав, вирощуванні суниці тощо, про це свідчить і позитивний 

світовий досвід – в скандинавських країнах через кооперативи реалізується 

близько 80% сільськогосподарської продукції, в Нідерландах – 65, Іспанії – 52, у 

США вони продають і переробляють 82% молока, 60% м’яса, 40% фруктів [4; 5], у 

Швеції, Данії, Норвегії, Японії до кооперативних структур входять усі 

сільгоспвиробники [6, с. 301]. Широкого розвитку у сучасному світі набули 

змішані форми кооперації, які здійснюють постачальницьку і збутову діяльність 

(Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія та інші країни). Молочні кооперативи тут не 

лише переробляють продукцію, але й забезпечують своїх членів необхідним 

обладнанням; збутові кооперативи постачають фермерів насінням, засобами 

захисту рослин, мінеральними добривами тощо. Заслуговує на увагу практика 

створення кооперативних форм міжгосподарського використання техніки – 

"машинні гуртки", "машинні ринги" тощо. Такі кооперативи проводять закупівлю, 

зберігання, ремонт і спільну експлуатацію сільськогосподарської техніки (Бельгія, 

Нідерланди, Німеччина). Об’єднуючи практично всіх фермерів, вони відіграють 

домінуючу роль в економічних зв’язках аграрного сектора з іншими галузями 

економіки. Це стосується як збуту сільськогосподарської продукції та її 

переробки, так і виробничого забезпечення, кредитування і обслуговування 

фермерських господарств. Практика свідчить, що там, де успішно функціонують 

кооперативи, значно розширюється перспектива для молоді, покращується 

демографічна ситуація. 

Проте в Україні кооперативна форма організації бізнесу на селі досі 

перебуває в зародковому етапі. На початку 2012 р. в державі діяло 905 

кооперативних структур, а це в 3,5 рази менше, ніж в 2000 р. Найважливішими 

проблемами розвитку кооперативного сектора вітчизняної економіки є: 

недосконалість правового поля – чинне законодавство визначає кооперативи 

прибутковою формою діяльності, а це суперечить вже самій суті кооперативу; 

слабка матеріальна база аграрних підприємств; необізнаність селян щодо переваг 

кооперативної форми організації бізнесу; відсутність кваліфікованих кадрів – 

організаторів кооперативного руху, тощо. Вважаємо, що вирішення цих проблем 

повинна взяти на себе держава. Для формування необхідних умов розвитку 

кооперативних начал в аграрному секторі економіки необхідно: по-перше, 

віднести кооперативні об’єднання до неприбуткових форм діяльності; по-друге, 

передбачити зменшення податкового навантаження на дрібних 

сільськогосподарських виробників і надавати їм всебічну підтримку; по-третє, 

забезпечити сільськогосподарські кооперативи державною фінансовою, 

інформаційною, консультаційною підтримкою; по-четверте, проводити 

пропагандистську роботу на селі, популяризувати ідеї кооперативної 

самодопомоги; по-п’яте, забезпечити вихід кооперативів на світові ринки, 

залучити їх до виконання державних замовлень та суспільних програм тощо. 
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СУТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 

СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Одним із пріоритетів соціально-економічного реформування України 

визначено модернізацію структури національної економіки і її зростання [1]. 

Проте динаміка структури національної економіки не відповідає загальним 

закономірностям структурних зрушень, що відбуваються в економічних системах 

розвинених країн світу. Сформована на сьогодні економічна структура України не 

має в собі потенціалу довгострокового економічного зростання [2] і обумовлює 

потребу кардинальних змін.  

Ринкова система спроможна ефективного функціонувати лише за умови 

оптимальної структури економіки країни, проте вона не спроможна 

цілеспрямовано формувати її. Для цього важливим є концентрація важелів впливу 

в руках держави. Ці важелі покликані забезпечити підвищення економічної та 

соціальної ефективності ринкового механізму і усунення негативних наслідків 

структурних криз в країні. Для реалізації поставленої мети держава застосовує 

низку методів, що мають прямий та опосередкований вплив на формування 

структурних пропорцій.  
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Методи прямого впливу на формування структури національної економіки 

ґрунтуються на стилі державної влади та поділяються на методи дозволу, 

примусу та заборони.  

Серед найбільш вагомих з них можна виділити: 

– розвиток бюджетних норм, що забезпечують спрямування державних 

фінансових ресурсів в окремі сфери діяльності або на розвиток окремих регіонів; 

– заходи протекціонізму, стосовно руху окремих груп товарів або капіталу; 

– установлення норм та правил охорони навколишнього середовища тощо; 

– адміністративне регулювання рівнів та структури цін на окремі, стратегічно 

важливі види готової продукції. 

До методів непрямого (опосередкованого) регулювання належать: 

– розробка індикативних планів економічного та соціального розвитку 

країни; 

– надання різноманітних податкових та кредитних пільг із 

диференціюванням за відповідними галузями та виробництвами, які визначені як 

пріоритетні; 

– надання фінансової допомоги в вигляді інвестиційних надбавок, субсидій, 

дотацій, позичок на розвиток окремих галузей, регіонів, виробництв; 

– заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що пов’язані зі 

створенням привабливого інвестиційного клімату в окремих економічних регіонах 

або видах діяльності; 

– заходи регулювання зовнішньої торгівлі, що пов’язані зі стимулюванням 

експорту окремих видів товарів (експортні субсидії, дотації, тощо). 

У сучасних ринкових економіках економічні методи є найбільш дієвими 

засобами впливу на суб’єктів ринку, оскільки їх застосування дозволяє 

створювати умови, які стимулюють їх діяти в напрямі, корисному для суспільства. 

У нестабільних економічних умовах важливим є поєднання економічних методів 

впливу з адміністративними, які передбачають обов’язкове виконання вказівок 

органу управління, недотримання котрих тягне за собою кримінальну, матеріальну  

чи дисциплінарну відповідальність.  

Адміністративні методи управління впливають на керований об’єкт через 

накази, розпорядження, стандарти, норми, оперативні вказівки, інструкції. Ці 

методи регламентуються нормативно-правовими актами і носять обов’язковий 

характер. Таким чином, основним завданням адміністративних методів є 

координація дій суб’єктів ринку. Тому ніякі інші методи не можуть існувати без 

адміністративного впливу, який забезпечує чіткість, дисциплінованість та 

порядок. На практиці важливо визначити оптимальне поєднання 

адміністративних, економічних та інших методів управління. Врахування 

національних особливостей та формування мобільного механізму державного 

структурного регулювання, що дозволяє коригувати дію основних інструментів, є 

важливим чинником оптимальних структурних зрушень в країні. 
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СУСПІЛЬНИХ ЗМІН: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

  

Завдання побудови високоефективної ринкової економіки та демократичного 

суспільства актуалізує перед Україною пошук принципово нових шляхів 

підвищення ефективності соціального партнерства Уряду, бізнесу та 

громадськості. Розвиток України як високорозвиненої європейської держави, яка 

забезпечує розвиток людського потенціалу, бере на себе відповідальність за 

добробут громадян, ускладнює ситуація, за якої бізнес фактично не несе 

відповідальності за соціальну злагоду у суспільстві. У той же час у розвинених 

ринкових економіках ідея соціального партнерства набула стрімкого розвитку і 

продовжує поширюватися по всьому світі. 

Соціальне підприємництво – це бізнес, прибуток якого спрямовується на 

"добру справу". Соціально відповідальні підприємства не є благодійними 

організаціями, це звичайні бізнесові структури, які функціонують на комерційній 

основі і відрізняються лише тим, що спрямовують отриманий прибуток не лише 

на збагачення власників, а й на соціальні цілі – створення нових робочих місць чи 

професійну перепідготовку, на користь місцевої громади тощо. Соціальна 

відповідальність підприємництва являє собою сукупність добровільних 

формальних і неформальних прав і обов’язків суб’єктів підприємницького сектора 

національної економіки перед персоналом та суспільством щодо дотримання 

законодавства у сферах соціальної політики, зайнятості, умов та оплати праці, 

екології, оподаткування; забезпечення збереження та розвитку людського 

капіталу; ефективності виконання соціальних і суспільних функцій; здатності 

задовольняти поточні потреби та створювати передумови для задоволення 

перспективних цілей. 

Концепція соціальної відповідальності бізнесу виникла в середовищі 

підприємців у 50-ті роки минулого століття і набула широкого поширення в 70-80 

рр. у США. В Європі ця концепція офіційно була сформована лише наприкінці XX 

ст. та знайшла своє відображення у документі Європейської комісії "Зелена 
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книга", який був опублікований у 2001 році [1, c. 116].  

Особливого розвитку соціальне підприємництво набуло у Великобританії. 

Важливим критерієм соціальних підприємств у цій країні є колективна форма 

власності та діяльність на користь громади. Їх робота охоплює діяльність 

комунальних підприємств, кредитних спілок або товариств, власниками якими є 

працюючі там робітники, кооперативи, фонди розвитку, соціальні компанії, 

житлові кооперативи чи благодійні організації [2, с. 89]. На сьогодні в Британії 

функціонує близько 50 тис. соціальних підприємств – організацій, які 

забезпечують фахову підготовку безробітних, харчових кооперативів, організацій 

соціальної допомоги, які працюють на контрактній основі з місцевими органами 

влади, броварень, готелів, власниками яких є місцева громада [3].  

Яскравим прикладом є мережа соціальних підприємств в Единбурзі 

(Шотландія), яка володіє готелем, пральнею і виробляє високоякісне мило, що 

продається на центральних вулицях міста. Працівниками цих підприємств є люди, 

які одужують від психічних розладів і пройшли спеціальну підготовку. 

Соціальний бізнес забезпечує їх повноцінною роботою, а прибутки компаній 

розподіляються на подальшу підготовку і підтримку людей з психічними 

захворюваннями [4]. Ключем до успіху є те, що цей бізнес функціонує, як і будь-

яке інше комерційне підприємство, на прибутковій основі, проте спрямовує свої 

прибутки на соціальні цілі і витримує ринкову конкуренцію завдяки високій 

якості товарів. Чи може ідея соціального підприємництва набути успіху в Україні? 

Британська Рада спільно з 20 британськими соціальними підприємствами, 

науковими установами та університетами розробила у нашій державі проект 

"Сприяння соціальному підприємництву", головною метою якого є поширення в 

українському суспільстві ідеї соціального підприємництва, надання 

юридичної, фінансової, консультативної та іншої допомоги соціальним 

підприємцям, які прагнуть розпочати власну справу. Поки що проект діє лише в 

трьох регіонах – Донецькій, Львівській областях та в АР Крим, однак подає досить 

обнадійливі результати. Новий підхід до отримання прибутку і вирішення 

соціальних проблем був прийнятий українськими бізнесменами з неабияким 

ентузіазмом. Успішними прикладами є [5]: ТзОВ "Медичний реабілітаційний 

центр "Здоров’я", ТзОВ "Спектр Плюс" – м. Новоазовськ Донецької області 

(проект передбачає розширення спектра послуг для реабілітації пацієнтів з 

обмеженими можливостями, працевлаштування людей з обмеженими розумовими 

та фізичними можливостями, безробітних); громадська організація "Євпаторійський 

інформаційно-консультаційний центр" – АР Крим (розвиток північно-західного 

Криму через створення туристичних та навчальних продуктів); громадська 

організація "Спільнота взаємодопомоги "Оселя" – м. Львів (створення майстерні з 

ремонту меблів та спрямування отриманих коштів на допомогу безпритульним, 

працевлаштування безпритульних); навчально-виробниче підприємство "Дитяча 

надія" – м. Броди Львівської області (створення Центру екологічного землеробства 
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для вирощування, переробки та реалізації екологічно-чистої продукції, поширення 

досвіду ведення органічного землеробства. Проект передбачає працевлаштування 

неповносправних молодих людей та членів їх сімей). Отже, соціальне 

підприємництво в Україні має великі перспективи і з часом стане новим способом 

вирішення соціальних та громадських потреб. Разом з тим слід пам’ятати, що 

перехід до соціального підприємництва потребує кардинального перевороту у 

мисленні та дійсної відданості справі. 
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ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ : ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ 

ОПИСУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

 

Вища освіта вважається ключовим фактором формування людського 

капіталу. Водночас, опис сучасного ринку освітніх послуг та змін на ньому може 

бути здійснений з допомогою інструментарію аналітичної економії [1], який 

виявляє суттєве зростання еластичності попиту на освітні послуги в останні роки і 

на цій основі пропонує типові апробовані світовою наукою моделі взаємозв’язків 

між ключовими економічними показниками.  

У 1990-ті роки, коли дозволявся вступ лише в один обраний ВНЗ, попит на 

платні освітні послуги мав значно меншу еластичність, а в короткостроковому 

періоді вступної компанії взагалі ставав абсолютно нееластичним: абітурієнт або 

погоджувався на ціну в обраному ВНЗ або цей рік доводилось не навчатися. 

Оскільки ціна освітньої послуги була відома наперед, то для вступників, які 

http://ufpp.gov.ua/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.org/
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одразу націлювалися на платну форму навчання еластичність попиту за ціною 

фактично була нульовою й попит графічно можна було зобразити вертикальною 

лінією (рис. 1а), що відповідає лінійному зростанню загального виторгу ТR (рис. 

1б) при підвищенні ціни й повному виконанні ліцензійних наборів (що, врешті, 

було важливим і для акредитації ВНЗ).  
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Рис.1а. Рис.1б. 

Рис.1. Типова класична залежність: повний ліцензійний набір, відсутність 

перетоку абітурієнтів між ВНЗ, пряма залежність отриманого доходу від ціни 

 

Ситуація на ринку освітніх послуг певною мірою змінилася, коли було 

дозволено абітурієнтам подавати документи у три ВНЗ одночасно. Внаслідок 

цього еластичність попиту на освітні послуги зросла (рис. 2а), оскільки сам 

абітурієнт уже отримав можливість вибору між трьома навчальними закладами й 

міг навіть впродовж днів зарахування вступної компанії відреагувати на різницю 

цін в оплаті навчання, на складність й тривалість формальних процедур 

зарахування тощо, вибираючи оптимальний для себе варіант. Проте назвати цей 

попит ще високоеластичним не можемо, оскільки конкурс  відбувався на основі 

вступних іспитів в різних ВНЗ, які в часі могли взаємонакладатися (що 

зменшувало можливість вибору навіть між трьома закладами), по-друге, могли не 

співпадати в часі терміни зарахування між різними ВНЗ. Врешті, програму 

вступних іспитів складав кожен ВНЗ самостійно зі своєю специфікою, що теж не 

відповідало умовам повної альтернативності взаємовибору між різними 

закладами. Так, якщо абітурієнт уже наперед готувався під вступні іспити певного 

ВНЗ (зокрема із залученням послуг репетиторів, які розробляють вступні завдання 

саме для конкретного ВНЗ), то це дещо змінювало структуру знань його 

спеціальної підготовки у випадку складання вступних іспитів до іншого ВНЗ 

(оскільки, незважаючи на типові запевнення відповідності загальній програмі, все 

таки завдання для вступних іспитів розроблялися кожним ВНЗ, відтак мали певну 
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специфіку, особливості для кожного закладу, більший акцент на тих чи інших 

знаннях, прийомах та підходах до їх вирішення та оцінювання).  

Подальші зміни на ринку освітніх послуг відбулися в силу повномасштабного 

запровадження ЗНО й можливості подавати документи для вступу до п’яти ВНЗ 

одночасно. Не менш важливим, на наш погляд, є те, що уніфіковано єдині вимоги 

та єдині терміни зарахування, що забезпечує повний альтернативний вибір між 

ВНЗ. Ситуація загострюється демографічною кризою, рівнем взаємозалежності й 

перетоку абітурієнтів між ВНЗ у вирішальні дні вступної компанії (у перші дні 

зарахування). В таких умовах, відповідно до виділених наукою факторів [1, С.25-

26], еластичність попиту за ціною істотно зростає порівняно з попередніми 

періодами (рис. 3а), й змінюється характер впливу цінового фактору на доходи 

(рис. 3б). 
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Рис.2а. Рис.2б 

Рис.2. Наслідки посилення конкуренції між ВНЗ: певне зростання 

еластичності попиту на 1-й курс навчання (рис. 2а); перші неповні набори й 

початок міграції абітурієнтів між ВНЗ; темпи приросту виторгу в міру підвищення 

цін спадають (рис. 2б) 

 

Чим менша еластичність попиту, більша прив’язка абітурієнтів до окремого 

ВНЗ й окремої спеціальності (наприклад, вступ після здобуття кваліфікації 

молодшого спеціаліста у коледжах, взаємопов’язаних з даним ВНЗ: відбувається 

зменшення еластичності як у виборі ВНЗ, так і обмеження лише тими 

спеціальностями, які відповідають уже здобутій спеціальності молодшого 

спеціаліста) – тим більшою є ринкова тенденція до підвищення ціни на відповідну 

освітню послугу й менш чутливим обсяг попиту до встановлення такої ціни, що 

відображається моделями першого типу (рис. 1 і рис. 2).  

З іншого боку, чим вища еластичність попиту, чим більший вибір має 

абітурієнт й вищий рівень відтоку абітурієнтів в конкуруючі ВНЗ (наприклад, 

вступ на перший курс після ЗНО), тим більшим є ринковий тиск до зниження ціни 
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освітніх послуг для даної категорії вступників й наслідування середньозваженої 

ринкової ціни та лідерів ринку (моделі олігопольної взаємозалежності [1, С.300-

301]). Підкреслимо ще раз – даний випадок (рис. 3) характеризується найвищим 

рівнем чутливості обсягу попиту і рівня доходів до встановленої ціни. 

Такі різні підходи можуть в майбутньому привести з економічної точки зору 

дії ринкових сил до диференціації цін для вступників на перший курс і на 

скорочений термін навчання на третій курс (у випадку створення для них окремих 

груп чи окремих структурних підрозділів, факультетів; розмежування угод для 

підготовки бакалаврів на базі повної середньої освіти та на базі молодшого 

спеціаліста). Врешті традиційно вартість навчання в останні роки університетської 

освіти є вищою: на спеціаліста вища, ніж на бакалавра, на магістра ще вища і т.д.  
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Рис.3а. Рис.3б. 

Рис 3. Нелінійна залежність загального доходу із ділянкою зворотного ефекту 

(зниження доходу) для сучасного етапу підвищеної конкуренції між ВНЗ й 

активного перетоку абітурієнтів між ВНЗ навіть в межах платної форми навчання 

 

Таким чином, наукові моделі аналітичної економії вказують на кардинальні 

зміни стратегій впливу на доходи в умовах недоборів й підвищення еластичності 

попиту на послуги вищої освіти, втрату лінійного зв’язку між цінами і доходами 

ВНЗ й істотне посилення конкуренції за вступників на перший курс, ринковий 

тиск в напрямку до середньоринкової вартості за кожною спеціальністю на 

регіональному ринку освітніх послуг. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 

Функціонування фінансової системи країни нерозривно пов’язано з 

динамікою розвитку і поточним станом економіки. Практика останніх років 

свідчить, що проблемам, які виникають у фінансовій системі країни, досить часто 

передують макроекономічні зрушення. Тому оцінка стійкості фінансової системи є 

неповною без аналізу впливу змін, які відбуваються в економічній системі. 

МВФ виділяє наступні групи макроекономічних індикаторів, зміна яких має 

суттєвий вплив на стан фінансової системи в цілому і банківської зокрема: 

індикатори економічного зростання, індикатори стану платіжного балансу, 

індекси цін на споживчі товари, індикатори коливання валютних курсів і 

процентних ставок, індикатори зростання обсягів кредитування та цін на активи, 

індикатори поширення кризових явищ, інші індикатори [4]. 

1. Індикатори економічного зростання. До їх складу належать: індикатор 

рівня агрегованого зростання – його низьке значення або падіння, як правило, 

свідчить про низьку кредитоспроможність внутрішніх позичальників, що створює 

додатковий кредитний ризик; індикатор зростання секторів – різке падіння попиту 

на продукцію економічного сектора, підприємства якого мають значну 

заборгованість перед банківської системою, може спричинити банківську і 

боргову кризи. 

2. Аналіз індикаторів стану платіжного балансу. До їх складу входять: рівень 

дефіциту платіжного балансу; рівень резервів і зовнішнього боргу; структура і 

строки іноземного капіталу. Ці індикатори дозволяють виявити динаміку і 

тенденцію припливу капіталу в аспекті його строковості. Найбільшу небезпеку 

створює короткостроковий капітал, вкладений в портфельні цінні папери. Як 

правило, він має спекулятивний характер і в більшості випадків є джерелом паніки 

і виникнення непередбачених ситуацій на фінансових ринках. 

3. Аналіз рівня інфляції. Значення рівня інфляції, як правило, позитивно 

корелює зі значними коливаннями цін на нерухомість, що впливає на зростання 

кредитного ризику фінансової системи. Окрім цього, коливання цін змінюють 

показники, які були інформаційної базою при побудові оперативного бізнес-плану 

кредитування або інвестування. З іншого боку, значне і швидке падіння зростання 

інфляції сприяє зменшенню номінальних доходів і грошових потоків, що 

негативно впливає на ліквідність та платоспроможність фінансових інститутів. 

Таким чином, різке коливання рівня інфляції негативно впливає на стан 

фінансових інститутів і фінансової системи в цілому. 
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4. Аналіз індикаторів коливання процентної ставки і валютного курсу на 

міжнародних фінансових ринках. Вплив коливання цих індикаторів буде 

суттєвим, якщо: рівень зовнішнього боргу є значним; високий рівень питомої ваги 

інвестицій та кредитів у іноземній валюті до загальної суми інвестицій та 

кредитів. Іноземний досвід вказує, що зростання міжнародних процентних ставок 

впливає на фінансові системи країн таким чином. Зростання процентних ставок у 

розвинутих країнах провокує відтік капіталу в ці країни. Наслідком цього є 

погіршення кредитоспроможності позичальників на внутрішньому ринку, тобто 

фінансові інститути приймають рішення в умовах невизначеності щодо реального 

фінансового стану позичальників, що призводить до асиметрії інформації, 

погіршення інформаційної бази, яку складають дані про фінансовий стан 

позичальників. З іншого боку, різке падіння міжнародної процентної ставки 

провокує приплив короткострокового (спекулятивного) капіталу, що може 

спровокувати кредитний бум і зростання кредитних ризиків [3]. 

5. Аналіз індикаторів зростання обсягів кредитування та цін на активи. Різке 

зростання обсягів кредитування реального сектора або кредитний "бум" 

(показник, що дорівнює відношенню загального обсягу кредитів до ВВП) може 

бути причиною зростання сумнівної до повернення заборгованості і резервів під 

неї. Як показує практика в період "буму" якість застави, під яку видається кредит, 

досить часто викликає сумніви щодо її ліквідності. Різке зростання цін на кредити 

може провокувати "бум" на фондовому ринку, що є відповіддю з боку 

позичальників на високі процентні ставки, тобто підприємці проводять емісії 

цінних паперів, вирішуючи питання власного фінансування. 

6. Аналіз індикаторів поширення кризових явищ. Ці індикатори поділяються 

на дві групи: індикатори поширення ризиків у межах фінансової системи і 

індикатори, що визначають поширення кризових явищ, джерелом яких є фінансові 

системи інших країн. 

7. Аналіз інших індикаторів. Відповідно до особливостей різних фінансових 

систем існують інші індикатори фінансової стійкості. Наприклад, індикатори 

напрямку кредитування та інвестування; індикатори розміщення державних 

ресурсів у банківській системі; індикатори дебіторської і кредиторської 

заборгованості в економічній системі тощо. 

Проведення моніторингу і аналізу індикаторів як зовнішніх, так і внутрішніх, 

є необхідним, але недостатнім заходом для вироблення управлінського рішення 

щодо забезпечення стійкості фінансової системи в цілому і банківської зокрема. 

Моніторинг і аналіз необхідно проводити раніше ніж стрес-тестування, оскільки 

саме дослідження зміни економіки країни та її окремих секторів визначає об’єкти 

проведення стрес-тестування. Основними ризиками, що впливають на стан 

банківських інститутів і фінансових ринків, є: ризик зміни валютного курсу; ризик 

коливання відсоткової ставки, кредитний ризик; ризик коливання цін на 
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фондовому ринку та цін на нерухомість; ризик ліквідності; ризик поширення 

нестабільності між банківськими інститутами [5, с. 58]. 

У даному контексті варто розглянути поняття фінансової глобалізації, 

оскільки дане явище справляє безпосередній вплив на проведення національної 

грошово-кредитної політики. Вплив на мету грошово-кредитної політики полягає 

в тому, що обмежується кількість цілей, яких можна досягати заходами грошово-

кредитної політики. Як відомо, за повної мобільності капіталу неможливо 

одночасно проводити незалежну грошово-кредитну політику і підтримувати 

режим фіксованого валютного курсу. Фінансова глобалізація впливає на темп 

інфляції в національній економіці, діючи на кінцеву мету грошово-кредитної 

політики. Найочевиднішим каналом впливу є посилення міжнародної конкуренції. 

Зміни в ціновій динаміці, що відбуваються під впливом глобалізації, 

вимагають інтерпретації з позицій проведення національної грошово-кредитної 

політики. Зовнішній тиск на рівень цін у бік стримування його зростання 

полегшує завдання національної антиінфляційної економічної політики. К. 

Рогофф вважає, що в умовах глобалізації зобов’язання центрального банку щодо 

підтримання низької інфляції є більш надійними. Отже, країнам з більш 

розвинутою грошово-кредитною сферою легше боротися з інфляцією, тоді як 

країни з менш розвинутою грошово-кредитною сферою можуть зазнати значних 

втрат при зниженні інфляції [1; 2, с. 69]. 

На стан платіжного балансу фіскальна політика впливає по двох напрямках: 

через вплив на рівень доходу і на ставку процента. Так, додаткові державні 

витрати через мультиплікативний ефект приводять до росту доходу, що, у свою 

чергу, розширює попит не тільки на вітчизняні, але й на імпортні товари. Ріст 

імпорту погіршує торговий баланс. У той же час, додаткові державні витрати 

часто означають розширення державного запозичення на фінансових ринках, що 

викликає ріст процентної ставки. Більш висока ставка приваблює капітали з-за 

кордону, поліпшуючи баланс руху капіталу і деякою мірою нейтралізуючи 

негативний вплив торгового балансу на платіжний баланс у цілому. Підсумковий 

вплив фіскальної політики на зовнішній баланс у короткостроковому періоді 

багато в чому залежить від ступеня мобільності капіталу.  
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ПРЯМЕ І НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В ЗМІШАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

Важливе значення для розвитку людського суспільства мають податки. 

Податкова форма одержавлення ВВП слугує фінансовою основою існування 

держави, базисом для виконання покладених на неї функцій і засобом 

згладжування вад ринкового саморегулювання. Як наслідок, носії фіскальної суті 

перетворилися у вагомий важіль регулювання макро- та мікроекономічних 

пропорцій. В контексті сказаного особливої актуальності набуває питання 

теоретико-методологічного обґрунтування концепції податкового регулювання 

національної економіки, а це потребує вірного розуміння соціально-економічної 

природи податків, їх видів, змісту та рис. 

Питання податків складні та багатогранні, тому серед дослідників немає 

єдиного підходу до розуміння їх суті. У більшості економічних видань сучасності 

категорія "податки" трактується як обов’язкові, встановлені державою платежі, що 

стягуються в установленому законом порядку для формування державних 

цільових фондів. Визначеність категоріального апарату податку, його теоретична 

концептуалізація та наукова обґрунтованість є важливою запорукою побудови 

раціональної податкової системи. У цьому контексті доцільно здійснити 

комплексне дослідження внутрішніх характеристик і функціонального 

призначення різних видів оподаткування. В найбільш узагальненому вигляді всі 

податки можна згрупувати за типовими ознаками, здійснивши їх наукову 

класифікацію. В економічній теорії найбільш поширеною є класифікація податків 

за формою на прямі і непрямі (опосередковані).  

Прямі податки отримуються з кожного окремо взятого платника 

безпосередньо при формуванні джерела доходу чи його виплаті. Цей вид податків 

вважається відносно справедливим, оскільки механізми його нарахування та 

сплати є прозорими, а об’єкт оподаткування і джерела сплати збігаються. Прямі 

податки мають незначний вплив на ціни і більш значний на доходи платників, 

визначаючи тим самим обсяги інвестиційного і споживацького попиту, що сприяє 

збільшенню можливостей для держави в регулюванні економічних процесів і 

вирішенні проблем соціальної справедливості. У той же час, з фіскальної точки 

зору, прямі податки поступаються непрямим у стабільності надходжень, в 
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рівномірності розподілу надходжень за окремими регіонами, в існуванні більш 

сприятливих умов щодо ухилення від їх сплати. 

Непрямі податки виникли значно пізніше, ніж прямі, але їх роль від цього не 

зменшується. Частку прямого і непрямого оподаткування уряди держав 

визначають з огляду на національні особливості побудови податкових систем. 

Середнє значення по 30 країнах світу, що входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку демонструє співвідношення 57 і 43% відповідно. До 

непрямих податків належать універсальні та специфічні акцизи, які включаються в 

ціни товарів (робіт, послуг) і перекладаються на наступних покупців на кожному 

етапі товаропросування. Акцизи є ціноутворюючими чинниками, і справляють 

вагомий вплив на рівень інфляції в країні та регулюють пропорції співвідношення 

між обсягами споживання і нагромадження.  

Як прямі, так і непрямі податки мають свої переваги і недоліки. Не 

зупиняючись на них, лише зазначимо, що ефективність податкової політики і 

переважання в структурі податкових надходжень тих чи інших платежів 

визначається рівнем податкової культури. Податкова культура є тим чинником, 

що визначає масштаби ухилення від сплати та  разом з іншими факторами створює 

сприятливі умови для підвищення ролі прямих чи непрямих податків. Якщо в 

західних країнах декларування стало невід'ємною складовою громадянського 

менталітету, а суспільна мораль орієнтована на публічний осуд тих, хто приховує 

доходи,  то в країнах,  що розвиваються,  культура стосунків ділового світу і 

громадян із державою ще не набула належного рівня, тому в цих країнах 

характерне переважання непрямих податків із високою часткою мита й акцизів. 

Така орієнтація на систему непрямого оподаткування породжує соціальну 

несправедливість. Певною мірою нейтралізувати цю проблему, на наш розсуд, 

можна шляхом вилучення з кола оподатковуваних товарів предметів першої 

необхідності. Але виникає така суперечність: швидкість надходження податків,  

стабільність і рівномірність забезпечуються саме оподаткуванням товарів 

широкого вжитку.  Тому державі необхідно якнайповніше врахувати інтереси усіх 

членів суспільства та прийти до компромісного розподілу податкового тягаря.  
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"ЧЕРВОНА ЕКОНОМІКА" ЯК СИМУЛЯКР 

 

Модель "Червоної економіки" [14] – це система мислення (ментально-

інтелектуальний конструкт) сучасного ринкового фундаменталізму [23], що 

призводить до "тиранії ринку" [6], "пасток бідності" [19], "ресурсного прокляття" 

[8], руйнації спільнот [12], а, отже, і соціального капіталу [21], постійно 

активізуючи ідею наростаючого споживання в умовах "світу як дефіциту" [16] за 

рахунок падіння репродуктивного потенціалу природи. Ключовою фігурою, що 

зумовлює і забезпечує економічний розвиток "Червоної економіки" є "ефор ринку" 

[25], інтерес максимізації корисності якого є пріоритетним як у процесах "дифузії 

інновацій" [17], так і мімезису споживання. Такий підхід має наслідком 

перманентну актуалізацію економічних криз, передусім фінансових, які із 

локальних загрозливо і швидко стають глобальними. Внаслідок фінансової 

діяльності лихварів наростають "безповоротні втрати" – оплата рахунків та 

квазіренти фінансових лихварів та спекулянтів, що супроводжується ростом цін та 

інфляції [10], наростаючою майновою поляризацією між "туристами і 

волоцюгами" [2], а у світовому масштабі – загрозою зіткнення цивілізацій у зонах 

міжцивілізаційних розломів [7]. Через наростаючий державний борг та обов’язок 

його обслуговувати, національні держави у "кабаре глобалізації" [2] перед 

"банкономікою" [14], представленою, передусім, бреттон-вудськими інститутами, 

від фінансової діяльності яких їхній основоположник Кейнс "перевертається у 

труні" [24], "танцюють стриптиз" [2], втрачаючи економічний (і, зрештою, 

політичний) суверенітет. 

Як образ світу "Червона економіка" являє собою пасивно-чуттєвий тип 

культурної ментальності [22], який, через перенагромадження симулякрів у 

відтворювальній діяльності [4], еволюціонує в активно-ідеаційний 

соціокультурний тип організації господарювання. Симулякр – це безреферентне 

явище, порожній знак буття, модель відтворення, позбавлена змісту вищої 

доцільності. Емансипація референтності позначника від позначуваного сприяє 

локалізації ментальності та змушує свідомість функціонувати виключно в режимі 

чуттєвих рефлексій матеріального світу. 

Праксеологічна мета будь-якого чину через актуалізацію волі в економіці, як 

полі точок сили [5], реалізується у просторі механістично-біологічного 

моделювання, де у першому випадку мета системи перебуває поза межами її 

структури, а в другому – мета акумулюється на вершині ієрархії-піраміди. Для її 

досягнення реалізується політика "керованого хаосу" для "контролю над розумом" 

[15] через потоки асиметричної інформації, що в сукупності зумовлює ріст 

соціентропії у "порногламурному" [9] середовищі "золотого мільярда". Соціально-
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економічна система стає жертвою антисистеми "Червоної економіки", яка, ставши 

глобальною, штовхає світ до прірви екологічної катастрофи. 

Віднайдення референтності між позначником-цінністю та позначуваним-

принципом у праксеологічних системах, зниження ступеня асимулякративності у 

системах відтворення можливе в умовах соціокультурних флуктуацій із 

становленням ідеаційного типу культури мультиінтелектуальних економічних 

систем, що визначається нами як економічний орієнталізм. 

Мета праксеології – обґрунтування принципів відтворення живих систем, 

причому цілепокладаюча функція сприймається як даність. Тому праксеологія – 

це наука про засоби, а не цілі [13]. Однак, мета системи корениться у середовищі, 

з яким система метаболізує. Мультиінтелектуальна економічна система має місце 

тоді, коли іманентна мета максимізації індивідуальної корисності референтна 

продукованому культурними ресурсами національному образу світу, формами 

кристалізації якого як праксеологічні моделі виступають соціокомплементарні 

інститути. Таким чином, економічний орієнталізм, як тип системного мислення, 

що передбачає біоургічний спосіб відтворення мультиінтелектуальних 

соціокультурних економічних систем, включає: по-перше, "прометеївський" тип 

економічних систем [11], що передбачає конструктивну тріаду "банкір-

маркетолог-винахідник", де "ефор ринку" поділяє усі ризики інноваційного 

впровадження; по-друге, принципи виробництва "Енергії Прогресу" [18] на 

засадах фізичної економії та інституціалізація цих принципів соціокультурними 

ресурсами, поруч із формуванням нової економічної філософії – "філософії серця" 

"духовної економіки" [1] на основі "зрідненої праці" [20] життя як творчості [3]; 

по-третє, спосіб виробництва на основі каскадування енергії у циклах 

екомімезисних виробничих систем моделі "Синьої економіки" [14]. 

Економічний орієнталізм являє собою погляд на господарство та принципи 

суспільного відтворення крізь метафізику та онтологію, ментальність ідеаційного 

типу культури гонічного світосприйняття, що гряде на зміну чуттєвим симулякрам 

– виродженим принципам та цінностям завершального циклу чуттєвої культури, 

кульмінацією якої є модель "Червоної економіки". 
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