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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
УДК 339.33
Апопій В. В., Процишин О. В.

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТОРГІВЛІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ СЕЛА І ФОРМУВАННІ СІЛЬСЬКОГО РИНКУ
Розглядаються теоретичні і прикладні аспекти проблем соціально-економічного розвитку села та
зростаюча роль торгівлі в сільській місцевості щодо реалізації соціальної політики на селі.
Ключові слова: сільський розвиток, сільський ринок, торгівля, соціальні проблеми.

Apopiy V. V., Protsyshyn О. V.

STRENGTHENING OF TRADE ROLE IS IN SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF VILLAGE AND FORMING OF RURAL
MARKET
The theoretical and applied aspects of problems of socio-economic development of village and growing role of
trade are examined in rural locality in relation to realization of social policy on a village.
Keywords: rural development, rural market, trade, social problems.
Вступ. Соціально-економічний розвиток
села – процес широко-масштабний і багатогранний.
Для нього характерні такі важливі аспекти як
формування повноцінного життєвого середовища,
соціальної інфраструктури, проведення дійової демографічної політики, розширення сфери зайнятості, задоволення матеріальних, соціальних та
соціально-культурних потреб населення.
Динаміку розвитку цього складного процесу об’єктивно і закономірно пов’язують з трансформаціями АПК торгівлі і новою системою економічних та соціальних відносин. Оскільки за роки
реформ відбулася глибока деградація АПК, то і
проблеми соціально-економічного розвитку села
суттєво загострилися. Відрив соціальних відносин
від економічних реформ ще більше ускладнили
гострі проблеми соціального розвитку села.
Суть основних соціальних проблем полягає у:
– руйнації способу сільського життя;
– втраті селом спроможності до відтворення демографічного потенціалу;
– високодинамічному погіршенні соцільних характеристик людського капіталу;
– звуженні сфери трудової зайнятості і
зростанні безробіття;
– міграції сільського населення, головним чином, за кордон;
– зниженні рівня реальних доходів і соціальних гарантій;

–

“ерозії” житлового фонду і соціальної
інфраструктури;
– погіршенні добробуту і рівня соціального обслуговування.
Постановка проблеми. Сучасні соціальні
проблеми розвитку села надзвичайно складні і
масштабні. Йдеться вже не про соціальну перебудову села, а про його соціальне відродження на
якісно нових суспільно-політичних і соціальноекономічних засадах.
Для соціального відродження села потрібна не лише система дійових заходів організаційного, технічного, фінансового характеру, але й
спільні зусилля владних органів, суб’єктів АПК,
суміжних галузей науки. В рішеннях зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (2008р.) особливо підкреслювалося, що
соціальні проблеми села “повинні вирішуватись у
комплексі з організацією ефективної виробничої
діяльності усіх господарюючих суб’єктів” [7,
с. 365]. Серед таких суб’єктів значне місце займають підприємства торгівлі.
У вирішенні соціальних проблем села
потенціал торгівлі повинен бути спрямований на
трьох стратегічних напрямках (рис.1).

6

Соціальна сфера села
Покращення умов
життя і розвиток
соціальної
інфраструктури

І напрямок

ІІ напрямок
Забезпечення
потреб
населення в
товарах і
послугах

Торгівля

ІІІ напрямок
Денатуралізація
доходів сільського
населення
Соціальна сфера села
Рис.1. Стратегічні напрямки впливу торгівлі на соціальні аспекти розвитку села
Перший напрямок – покращення умов
життя і розвиток соціальної інфраструктури є найбільш актуальним, оскільки саме тут перехрещуються складні проблеми життєвого середовища,
соціального обслуговування і соціального захисту
сільського населення, у вирішенні яких активну
роль повинна відігравати торгівля.
Другий напрямок – забезпечення потреб
сільського населення в товарах і послугах передбачає вирішення завдань, пов’язаних з різким підвищенням рівня якості життя селян, задоволенням
матеріальних та соціально-культурних потреб.
Третій напрямок – це денатуралізація доходів сільського населення, яка передбачає створення системи закупівель продукції, вирощеної в
господарствах населення або отриманої у вигляді
натуроплати.
Перераховані завдання торгівлі органічно
пов’язані з реалізацією основної функції торгівлі –
задоволенням потреб населення в товарах і послугах. Тому зростаючу роль і значення торгівлі в
соціальному відродженні села необхідно розглядати ширше, з позицій суспільних інтересів, нових
тенденцій і критеріїв, із врахуванням досягнень
цивілізованих країн.

Суть нового підходу полягає у системній
стратегічній єдності розвитку елементів соціальної,
аграрної та інших суміжних сфер, підпорядкованих
інтересам села і селянства. Такий розвиток повинен
базуватися на сучасних теоріях і концепціях розвитку села, комплексних програмах, соціальних
стандартах і нормативах. Нині така база в Україні
тільки формується (рис.2).
Наукова основа комплексного розвитку
села, селянства, сільського господарства базується,
головним чином, на теорії розвитку сільських
територій, які зародилися і сформувалися в надрах
відомих наукових шкіл Інституту економіки НАН
України та ННЦ “Інститут аграрної економіки”.
Нині модифікований зміст цієї теорії сформульований як теорія сільського розвитку, яка повинна
сприяти формуванню в Україні ефективної діючої
аграрної політики.
Сільський розвиток як явище слід вважати
сутісною та організаційною системою, в якій
розвиток кожної окремо взятої сільської території є
його підсистемою. Такий розвиток можна розглядати також як категорію, в якій уособлюється системне, чітко спрямоване у реально досяжне стратегічне майбутнє сільського господарства, села і
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селянства. Теорія сільського розвитку тільки формується, тому до цієї категорії ставлення з боку
різних вчених неоднозначне.Стратегічна мета
сільського розвитку – системне відродження сільського сектору (узгоджене за всіма критеріями,
параметрами і механізмами) з його соціальною першоосновою – селянством, іншим сільським соціумом, а також сільськогосподарською галуззю у всій
її масштабності. Ключовими принципами теорії
сільського розвитку є:
– чіткість у визначенні стратегічної мети, завдань, етапів і забезпечуючих
механізмів;
– реальна стратегічна орієнтація сільського розвитку;
– надійність наукового, соціального, економічного, правового та іншого забезпечення сільського розвитку;
– організація сільського розвитку на
засадах системності.

очікувані результати і ефективність Програми.
Принцип системності цієї теорії зумовив послідовне виділення комплексу елементів і завдань у
сільськогосподарському і соціальному блоках, причому в останньому значне місце відведено розвитку
торгівлі і побутовому обслуговуванні на селі.
Проте, завдання розвитку торгівлі і побутового обслуговування в Програмі сформульовані
традиційно фрагментарно і без акценту на стратегічні напрямки і прогресивні форми обслуговування, фізичну і цінову доступність населення до
послуг, диференціації контингенту покупців, особливо соціально незахищених верств населення, що
свідчить про суттєві розходження між теоретичними положеннями і прикладними аспектами їх
впровадження.
Крім того, незважаючи на те, що в сфері
побутового обслуговування йдеться про створення
мережі підприємств, яка б охопила не менше 10
тис. сіл, а в торгівлі мережі, що забезпечила б

Теорія сільського
розвитку

Концепція соціальноекономічного
розвитку

Стратегічні
напрями розвитку
сільських
територій
Підпрограми

Державна цільова програма розвитку українського
села на період до 2015 року

Регіональні

Районні

Локальні

нормативи

Соціальні
паспорта
сільських
територій

Соціальні
нормативи
умов
життя

Соціальні
стандарти

Рис.2. Науково-прикладна база сільського розвитку
Теорія сільського розвитку поступово проявляє свою сутність в концепціях, стратегіях, програмах розвитку села. Так, в „Державній цільовій
програмі розвитку українського села на період до
2015 року” з позицій теорій сільського розвитку
сформульована мета, основні завдання і заходи,

розвиток всієї інфраструктури (вірніше роздрібної
мережі) згідно з соціальними стандартами, в розділі
Програми „Фінансове забезпечення і державна
підтримка” ці важливі елементи соціального блоку
навіть не згадуються.
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Програмні засади розвитку торгівлі в сільській місцевості з позицій нової теорії сільського
розвитку вимагають перегляду уявлень про функції
і завдання торгівлі, теоретичних положень відносно
її цілей, а також підходів щодо територіальної дислокації об’єктів торгівлі, асортиментної політики та
якості обслуговування.
Критичний науковий аналіз стану торгівлі
в сільській місцевості виявив не тільки диспропорції і деформації, але й прогресуючі негативні
тенденції, які не узгоджуються з критеріями теорії
сільського розвитку (табл.1).
Аналіз даних табл.1 показує, що на 10
сільських поселень приходиться не більше 7 мага-

суттєвого покращення торговельного і побутового
обслуговування сільського населення в межах
кількісних і якісних параметрів нової аграрної політики і стратегії сільського розвитку неможливо.
Потрібні фундаментальні концептульні підходи, які
б сприяли формуванню ефективної торговельної
політики для соціально-економічного розвитку села. Йдеться, насамперед, про концептуальні положення формування сільського ринку.
Сільський ринок як категорія являє собою
окрему сферу прояву і реалізації сукупності соціально-економічних відносин, які виникають між суб’єктами ринку з приводу товарно-грошового обміну у формі купівлі-продажу в сільській місцевості.

Таблиця 1
Основні показники і тенденції розвитку торгівлі в сільській місцевості*
(2008р.)
Основні показники
Кількість магазинів
Частка торговельних площ в загальних торговельних площах України
Забезпеченість сільського населення торговельними площами
Рівень забезпеченості відносно середнього показника по Україні
Кількість сільських населень без об’єктів торгівлі
Роздрібний товарооборот
Частка в загальному товарообороті України
Товарооборот на одну особу
Розрив відносно товарообороту на одну особу в
містах
Співвідношення продовольчих і непродовольчих
товарів в товарообороті:
-по Україні
-в торгівлі на селі
* Розрахунки автора

Од.
виміру
тис.од.

Значення
показника
57

%

19,9

м2 на 10000
населення

779

%

57,5

од.

6500

млрд.грн.

7,9

%

8,4

грн./рік

497

роз

5,4

%

зинів і кіосків. Близько 23% сільських поселень не
мають об’єктів торгівлі. Товарооборот в сільській
місцевості становить лише 7,3% загального обсягу
по Україні, при тому що на селі проживає близько
третини населення країни.
Значний розрив спостерігається між забезпеченістю міського і сільського населення торговельними площами (близько 2 разів), товарооборотом на одну людину (більше 6 разів). Між
тим, одне з головних завдань розвитку торгівлі на
селі полягає у тому, щоб наблизити, а з часом і
вирівняти умови торговельного обслуговування і
відносні показники продажу товарів і послуг з
відповідними умовами і показниками в містах.
Таким чином стає очевидним, що при
нинішньому стані і тенденціях розвитку торгівлі на
селі, розраховувати на результати і динаміку

Тенденція
Скорочення  2 тис. од. в рік
Скорочення
Скорочення
Збереження тенденції суттєвого відставання
Збільшення за рахунок малих (до 200 чол.) поселень
Повільно зростає
Знижується через низькі (у 2
раза) темпи розвитку
Зростання повільне
Стабільне
Стабільно при оптимальному співвідношенні 35:65

41,6:58,4
26:14

Сутнісні характеристики сільського ринку розкриті,
головним чином, в наукових працях дослідників
кооперативної торгівлі [3, с.113].
Виокремлення сільського ринку як територіально-просторового зумовлено його суттєвими
особливостями і характерними рисами. Зокрема:
– сільський ринок товарів та послуг
охоплює широкий соціально-різнородний контингент споживачів (14,9 млн.
чоловік), зосеред-жений у більш, ніж
28 тис. сільських населених пунктах;
– до контингенту споживачів відносяться також не менше 5,9 млн.домогосподарств, 80 тис. соціальних об’єктів, які
функціонують на селі;
– об’єктами купівлі-продажу на сільському ринку є товари і послуги, які
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мають певні особливості, тобто відповідають характеру сільської праці і
способу життя сільського населення;
– обмеженість і нестійкість платоспроможного попиту, який обумовлений
низькими доходами сільського населення, сезонним характером виробництва
і високим ступенем ризику;
– значна територіальна розосередженість
об’єктів інфраструктурного забезпечення (68 тис.од.), їх розміри, спеціалізація відповідно до типу сільського
поселення;
– специфічні форми і методи торговельного обслуговування, економічні механізми і форми господарювання, методи
позиціонування суб’єктів ринку і реалізації конкурентних переваг в умовах
обмеженої конкуренції.
Слід окремо підкреслити, що сільський
ринок має також особливу мету функціонування в
інтересах селянства, села і сільського господарства.
Глибока специфіка і особлива мета функціонування
сільського ринку вимагає специфічної законодавчонормативної бази, організаційних форм, фінансовоекономічних важелів регулювання, схем координації і управління.
Таким чином, назріла об’єктивна необхідність самостійного узгодженого розвитку сільського ринку з його основними пріоритетами і у
взаємодії з аграрним ринком.
Стратегічна мета і функції сільського ринку, принципи його організації, структура і завдання
на найближчу перспективу є основними складовими концепції його розвитку і водночас вимагають всестороннього розгляду.
Стратегічна мета сільського ринку полягає
у забезпеченні матеріальних і духовних потреб
сільського населення відповідно до сучасних соціальних стандартів для досягнення високого рівня
якості життя селян і динамічного соціального розвитку села. При цьому програма максимум повинна
гарантувати формування досконалих економічних
відносин обміну і найбільш повне задоволення
потреб селян і усього сільського соціума в товарах і
послугах на рівні прогресивних стандартів і нормативів. Програма мінімум – стабілізація сільського ринку, позитивна динаміка його розвитку.
Основні функції сільського ринку випливають із стратегічної мети і соціально-економічної
місії, спрямованої на системне відродження і сталий розвиток потенціалу села і сільських територій.
Економічні функції полягають у:
– забезпеченні умов для ефективної взаємодії суб’єктів ринку в процесі товарно-грошового обміну на конкурентних
засадах;

–

доведенні до кожної сільської території товарів. послуг у відповідності з
потребами і структурою попиту сільського населення;
– активному впливі на виробництво і
споживання товарів та послуг; підтриманні динамічної рівноваги між
попитом і пропозицією;
– реалізації грошових доходів сільського
населення і формуванні попиту.
Соціальні функції мають наступний зміст:
– забезпечення доступності сільського
населення до якісної системи обслуговування;
– підтримання і примноження культурних, духовних, побутових традицій та
інших надбань села і селянства;
– економія часу селян на пошук і придбання товарів та послуг.
Таким чином, для сільського ринку характерні складні функції економічного і соціального
змісту, реалізація яких дозволить створити якісно
нову систему торговельного обслуговування на селі.
Висновок. Відповідно до сучасних теорій
сільського розвитку соціально-економічна роль
торгівлі в сільській місцевості зростатиме. У найближчій перспективі під впливом макроекономічних і глобалізацій них чинників суттєво поглибляться трансформаційні процеси у виробничій,
економічній, соціальній сферах села, відповідно
з’являться принципово нові системи, серед яких
важливе місце належатиме аграрному та сільському
ринкам.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ
ЕКОНОМІЇ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ
Розкрито методологічні аспекти розвитку політичної економії кооперативних систем. Здійснено
періодизацію учень про кооперативні системи та розглянуто основні напрями аналізу цих систем.
Ключові слова: кооперативні системи, традиційна та сучасна ідеологія, економічна теорія
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF
POLITICAL ECONOMY OF CO-OPERATIVE SYSTEMS
The methodological aspects of development of political economy of the co-operative systems are exposed. A
division into periods is carried out student about the co-operative systems and basic directions of analysis of these
systems are considered.
Keywords: co-operative systems, traditional and modern ideology, economic theory of the co-operative
systems, market systems, market price going near the analysis of the co-operative systems, market money going near
the analysis of the co-operative systems.

Вступ. Сучасний етап розвитку економіки
України характеризується глибокими трансформаційними процесами, революційним переходом від
тоталітарної до демократичної соціально-політичної системи, економічною основою якої є ринкова
система господарювання. Лише ринкова система,
як теоретично довели класики політичної економії
та фактично підтвердив світовий досвід, створює
усі необхідні економічні умови для децентралізації
політичної влади і розквіту демократичних свобод.
Отже, реформувати національну економічну систему необхідно у напрямі створення сприятливих
умов для розвитку конкурентних ринкових структур. Саме цієї стратегічної мети ми повинні дотримуватися під час здійснення трансформації усіх
сфер національної економічної системи, в тому
числі такої важливої її складової, як кооперативна.
Кооперативний сектор національної економіки тісно пов’язаний з некооперативним як прями-

ми, так і зворотними зв’язками. Існування такого
взаємозв’язку є очевидним емпіричним фактом і
зобов’язує нас вдатися до глибокого теоретичного
аналізу кооперативних систем, здійснити компаративістський аналіз кооперативного та некооперативного секторів, виявити систему впливу кооперативного та некооперативного секторів одна на
одну і проникнути в природу перших, виявити в
них ті аспекти, які й формують їх як кооперативні
системи.
Теоретико-методологічні аспекти розвитку
політичної економії кооперативних систем висвітлено у працях небагатьох українських учених. Над
цією проблемою здебільшого працюють науковці
Львівської комерційної академії. Вагомий внесок у
розвиток політичної економії кооперативних
систем здійснили такі вітчизняні економісти, як
Апопій В., Копич І., Рехлецький Є., Турянський
Ю., Чупик І.. Однак, безліч аспектів досліджуваної
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проблеми залишається не достатньо висвітленими
та потребує подальшого розвитку.
Постановка завдання. Метою дослідження є характеристика методологічних аспектів
розвитку політичної економії кооперативних систем та аналіз основних напрямів їх дослідження.
Результати дослідження. Всю історію становлення і розвитку економічних учень про
кооперативні системи можна поділити на два періоди – традиційний і сучасний. Традиційний тривав з середини ХІХ ст. до першої половини ХХ ст.
На цьому етапі розвитку економічної теорії кооперативних систем можна виділити шість головних
напрямів дослідження, а саме:
1. Техніко-економічний. Дослідники, які
працювали у межах цього напрямку зосереджували
свою увагу на таких проблемах, як диференціація
та інтеграція праці і виробництва. Техніко-економічний підхід дав можливість логічно виокремити
кооперацію від інших форм господарювання і
довести, що її виникнення – це об'єктивний
історичний процес, однак не дав змоги виділити
специфіку кооперативних систем.
2. Соціально-економічний. Прихильники
цього напряму [1-5] досліджували кооперативні
системи виключно з позицій характеру кооперативної власності. В межах соціально-економічного
напрямку вдалося виділити специфіку кооперативних систем, але не вдалося дати точного наукового визначення кооперативної власності як соціально-економічної основи кооперативних систем.
3. Організаційно-економічний. Такий підхід дав можливість глибоко вивчити організаційно-економічну сферу кооперативних систем. Основний недолік цього підходу полягає в тому, що
його прихильники абсолютизували результати
своїх досліджень та розглядали кооперативні системи лише як специфічну форму організації праці
людей-власників, які діють з метою досягнення
певних соціальних і соціально-духовних цілей.
4. Дослідження кооперативних систем з
позицій їх соціальної мети і цільової функції. Цей
підхід здатний привести до формування лише
соціальної теорії кооперації і кооперативних систем, тому його можна вважати позаекономічним.
5. Дослідження кооперативних систем з
позицій їх політичної основи. Основним досягненням цього підходу є формування політикної
теорії кооперативних систем. Дослідники, які
працювали у межах п’ятого напряму сформували
теоретичне положення про демократичний характер кооперативних систем. На наш погляд, такий
висновок є надто загальним.
6. Дослідження кооперативних систем з
позицій їх духовної чи соціально-духовної сутності.
Під час дослідження кооперативних систем з позицій шостого напряму основним предметом вив-

чення є духовна сфера цих систем, через яку
реалізуються духовні та інтелектуально-духовні
потреби членів кооперативу і відбувається їх
духовно-інтелектуальний розвиток. На наш погляд,
цей напрям дослідження є найперспективнішим,
оскільки він дасть змогу сформувати у майбутньому найдосконалішу теорію перехідних кооперативних систем.
Посттрадиційна ідеологія дослідження кооперативних систем проблему економічного чи
соціально-духовного детермінізму залишає осторонь. Вона спирається на ідею про те, що метою
будь-якого економічного дослідження є з’ясування
функціонального зв'язку між економічними чи неекономічними параметрами. Отже, однією з найважливіших особливостей цієї методології є її
функціональний характер. Центральними проблемами посттрадиційного аналізу є виявлення параметрів, які перебувають між собою в причинно-наслідковому зв'язку та дослідження ступеня чутливості зміни одних економічних параметрів до
зміни інших. З огляду на це, можна сміливо
стверджувати, що сучасний аналіз кооперативних
проблем за своїм характером є не лише функціональним, а й кількісним або економетричним.
Такий аналіз дає можливість не лише встановити
кількісні зв'язки між певними економічними параметрами, а й поглибити наші знання про природу
кооперативних систем, на основі їх кількісного
аналізу знову перейти до якісного дослідження.
Однією з особливостей сучасного етапу
дослідження кооперативних систем є те, що вони
здійснюються здебільшого у функціональному розрізі. Вищим ступенем становлення і розвитку
функціонального підходу є динамічний підхід,
використання якого передбачає аналіз кооперативних систем у межах довготривалого ринкового
періоду. Другою важливою особливістю сучасної
методології дослідження є часте використання графічних методів, які є дієвим інструментом теоретичного експериментування. Маніпулюючи графіками, дослідник має змогу умовно змінювати
економічні умови господарювання чи кооперативної діяльності та відстежувати відповідні зміни
економічних наслідків.
Описаними особливостями сучасна методологія дослідження кооперативних систем не
вичерпується. Для неї характерна зміна цільової
спрямованості наукового теоретичного аналізу
кооперативних проблем. Якщо традиційні підходи
ґрунтувалися на використанні формаційного підходу до наукового аналізу, то сучасні спираються на
ринковий підхід, в основу якого покладена орієнтація дослідження на вивчення того ринкового
середовища, в якому і через яке функціонують та
розвиваються відповідні кооперативні системи.
Перехід від формаційного до ринкового дослід-
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ження означав не тільки докорінну зміну
методології аналізу, а й новий якісний рівень
дослідження, за якого конструктивність отриманих
наукових результатів буде набагато вищою, ніж за
орієнтації на традиційні підходи до вивчення
кооперативних систем.
Ринковий підхід у дослідженні кооперативних економічних проблем реалізується за двома
напрямами – з позицій ресурсів і ресурсних потоків
та з позицій продуктів і продуктових потоків.
У результаті дослідження кооперативних
систем з позицій ресурсів і ресурсних потоків
формується гіперелементарна економічна теорія.
Для того, щоб ресурсне дослідження було економічним, необхідно дотримуватися певних умов: поперше, ресурси повинні розглядатися як економічні
та володіти усіма їх ознаками; по-друге, ресурсне
дослідження потрібно здійснювати з позицій
відносин власності; по-третє, ресурсний аналіз слід
проводити в контексті особливостей формування,
руху і використання певних форм грошового
доходу; по-четверте, дослідження слід здійснювати
лише через призму ринкових проблем. Якщо ці
умови не будуть дотримуватися, то й ресурсне
дослідження не буде економічним.
Другий напрям передбачає дослідження
кооперативних систем з позицій продуктів і відповідних продуктових потоків. Таке дослідження
можна кваліфікувати як власне елементарне. В
певному розумінні продуктовий аналіз кооперативних систем є оберненим до ресурсного, оскільки
в об'єктивній практиці господарювання ресурсні і
продуктові потоки зворотно спрямовані і їх
основами виступають два різних типи ринків –
ринок ресурсів та ринок продуктів.
У сучасній науковій західній літературі
існує думка, що продуктовий аналіз є первинним
стосовно ресурсного [6-8]. Ми вважаємо таке
твердження однобічним і таким, що гіпертрофує
один із напрямів наукового аналізу кооперативних
систем. На нашу думку, обидва напрями наукового
аналізу мають право на існування. Усе залежить від
мети та рівня дослідження. Якщо наукове дослідження є елементарним, то доцільно починати саме
з ресурсного аналізу кооперативних систем і
кооперативних проблем. Однак, на певному етапі
становлення і розвитку ресурсного аналізу постане
проблема його трансформації у вищий і більш
зрілий продуктовий аналіз. На певному етапі його
становлення створюються всі необхідні умови для
зворотного ходу дослідження. Для всебічного
вивчення тих чи інших кооперативних економічних
явищ чи процесів необхідно одночасно вести
дослідження як у напрямі „ресурси – продукти”,
так і в напрямі „продукти – ресурси”. Лише такий
двоїстий підхід можна вважати гіпервисоким, лише
на його основі ми можемо відтворити найбільш

адекватну наукову картину розвитку і функціонування певних кооперативних систем.
Для того, щоб продуктовий аналіз був
економічним необхідно дотримуватися певних
умов: по-перше, продуктові потоки необхідно
вивчати з позиції ринкових цін на відповідні
продукти чи послуги; по-друге, продуктовий аналіз
кооперативних систем повинен здійснюватися з
позицій грошових форм продуктів і ресурсів; потретє, продуктовий аналіз має здійснюватися в
контексті ринкового аналізу через призму ринку
продуктів.
Дослідження кооперативних економічних
систем з позиції ринкових структур, ринкових
форм організації кооперативної діяльності призведе
до формування вищої економічної теорії кооперативних систем. Таке дослідження означає вихід
на якісно новий ступінь наукового аналізу, оскільки
економічні процеси і економічні системи досліджуються не у їх власній замкнутості, а у тому
середовищі, в якому вони функціонують.
Можна виокремити кілька трактувань
економічного і економічних систем. Перше – елементарне, згідно з яким економічне ототожнюється
з виробничими системами. Таке ототожнення зобов'язує досліджувати економічні системи через
призму виробничих процесів. Економічні системи
справді в певній своїй частині збігаються з
виробничими, однак з історичним економічним
розвитком ця їх відносна тотожність поступово
знижується [9-15], оскільки кооперативні системи у
більшості країн комерціалізувалися. Тому, в наш
час, застосування виробничого підходу при аналізі
кооперативних систем є недоцільним.
Згідно з другим трактуванням економічне
та економічні системи ототожнюються з ринковими
системами. Таке порівняння є більш конструктивним, ніж перше, оскільки ринкові системи
включають у себе і виробничі системи і системи
споживання. Усе це доводить про те, що другий
тип інтерпретації економічної матерії є вищим від
першого. Тому дослідження, в основу якого покладено високу інтерпретацію економічної матерії
здатне привести до формування більш загальної
економічної теорії [16-18].
Однак, й висока інтерпретація економічної
матерії не є найдосконалішою. Над нею можна
виділити ще надвисоке трактування економічного
та економічних систем, згідно з яким економічні
процеси і економічні системи ототожнюються з
грошовими системами, економічне розглядається
як грошове. Аналіз кооперативних систем як
грошових веде до створення економічної теорії
кооперативних систем найвищого рівня.
Грошовий аналіз економічних кооперативних систем повинен здійснюватися за двома
напрямами:
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а) з позицій аналізу зміни структури та
обсягів економічних витрат;
б) з позицій аналізу зміни структури та
обсягів економічних доходів.
Обидва ці напрями мають бути резюмовані у
вивченні проблеми ефективності функціонування
певних кооперативних систем.
Вихідним типом грошового аналізу є витратно-грошовий аналіз. Центральною проблемою
витратного дослідження є проблема визначення
витратної еластичності економічних результатів,
яка доводить те, наскільки змінюються обсяги
економічної діяльності зі зміною обсягів витрат на
певну величину. Витратна еластичність економічних результатів може дорівнювати одиниці, бути
більшою чи меншою від одиниці. Залежно від
ступеня чутливості економічних результатів певної
діяльності до зміни обсягу економічних витрат
економічні системи поділяють на кілька типів:
1) гіпереластичні; 2) нормальні 3) квазіеластичні..
Для наукового кооперативного аналізу важливо
з’ясувати, до якого типу економічних систем
належать кооперативні системи, чи є вони гіпереластичними, нормальними чи квазіеластичними.
Залежно від цього формується та чи інша стратегія
управління кооперативними системами.
Другим типом грошового аналізу є дохідний аналіз, в процесі реалізації якого у центрі уваги
стоїть проблема вивчення особливостей формування грошових доходів кооперативної системи.
Такий аналіз необхідно здійснювати через призму
вивчення ступеня дохідної еластичності економічних результатів, яка говорить про те, як змінюються економічні результати зі зміною грошових доходів від кооперативної діяльності на певну
величину. Кооперативні системи за ступенем
дохідної еластичності бувають різними та істотно
відрізняються від некооперативних систем. Їх
дохідна еластичність нижча, ніж приватних і вища
ніж державних. Але цей загальний висновок ще
треба конкретизувати з урахуванням типу кооперативних систем, передусім того, в якому економічному середовищі вони функціонують і
розвиваються – адміністративному, перехідному чи
ринковому. Також необхідно врахувати і відповідний галузевий тип кооперативних систем.
Третім напрямом грошового аналізу кооперативних систем є їх аналіз з позицій їх економічної ефективності, яка визначається так [1922]:
Ее=МІ : МС,
де: МІ – грошові доходи;
МС – витрати.
У цьому контексті економічні системи також
поділяються на три типи: економічні системи з
високоефективною еластичністю (для яких співвідношення грошових доходів до грошових витрат

завжди більше від одиниці); економічні системи з
нормальною ефективною еластичністю (для яких
вказаний вище параметр дорівнює, або близький до
одиниці); економічні системи з
низькою
ефективною еластичністю (для яких це співвідношення менше за одиницю). У конкретному
кооперативному дослідженні важливо визначити,
до якого типу належать кооперативні системи
взагалі; як різні галузеві типи кооперативних
систем співвідносяться між собою за вказаним
параметром; яку ефективну чутливість має конкретна кооперативна система в певній кооперативній
галузі.
Висновки. Комплексне дослідження кооперативних, з використанням сучасної методології,
систем дозволить дати адекватну оцінку їх ефективності, збалансованості, що дасть змогу сформулювати таку стратегію управління ними, яка
дозволить кооперативному сектору економіки відігравати роль певного рушія ринкових перетворень в
Україні, не лише адаптуватися до ринкових умов, а
й впливати на ці умови, певним чином змінюючи
їх.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Туган-Барановский М. И. Социальные
основы кооперации / М. И Туган-Барановский. –
М., 1918.
2. Вандервельде Э. Кооперация нейтральная
и кооперация социалистическая / Э. Вандервельде – М.,
1919.
3. Кауфман Г. Теория потребительской
кооперации / Г. Кауфман– М., 1912.
4. Бланк Г. Я. Основы теории и истории
потребительской кооперации / Г. Я. Бланк– М.:
Центросоюз, 1993.
5. Макаренко А. Теория кооперации /
А. Макаренко, Крашенников. – М.: Экономика,
1982. Тотомиянц В.Ф. Теория, история и практика
потребительской кооперации / Тотомиянц В. Ф. –
С. Петербург, 1913.
6. Блауг М. Экономическая мисль в
ретроспективе / М. Блауг– М.: Дело ЛТД, 1994. –
687 с.
7. Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж Долан., Д. Е. Линдсей. – СПб,
1992. – 494 с.
8. Самуэльсон П. Э. Экономика /
П. Э. Самуэльсон, В. Д Нордхаус. – М.: Вильямс,
2000. – 688 с.
9. Башнянин Г.И. Целевая функция социалистического производства: политико-экономическое исследование низшего, элементарного уровня / Г. И. Башнянин– М.: ИНИОН, 1989. – 219 с.
10. Башнянин Г. И. Экономическое измерение: политико-экономические проблемы общей

14

теории: Дис. д-ра экон. наук / Г.И. Башнянин–
Львов: ЛТЭИ. 1991. – 442 с.
11. Башнянин Г. И. Экономическое измерение: структура, принципы, функции / Г. И. Башнянин
– Львов: Свит, 1994. – 248 с.
12. Башнянин Г. І. Деякі проблеми становлення нової економічної системи в Україні /
Г.И. Башнянин. // Київська церква. – 1999. – № 5. –
С. 62-66.
13. Виробничі системи в перехідних економіках / [Г. І. Башнянин, І. В. Бойчук, Б. В. Дубовий,
А. В. Роміх]. – Львів: Коопосвіта, 1999. – 382 с.
14. Башнянин Г. І. Економічні системи:
проблеми структуризації і типологізації / Г. І. Башнянин,
І. М. Копич, Б. М. Шевчик – Львів: Коопосвіта,
1999. – 220 с.
15. Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію
формування економічних параметрів / Г. И. Башнянин –
Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 1083 с.
16. Економічні системи: монографія. Т. 1 /
[Башнянин Г. І. та ін.] ; [за ред. Г. І. Башнянина]. –
Львів: ЛКА, 2006. – 484 с.
17. Башнянин Г. І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу. / Г. І. Башнянин,
Г. С. Третяк – Львів: ЛКА, 2008. – 502 с.

18. Башнянин Г. І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах
ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський. –
Львів: ЛКА, 2008. – 480 с.
19. Башнянин Г. І. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Г. І Башнянин, І. М. Копич, І. О. Чупик. – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.
20. Дубовий Б. В. Ефективність функціонування виробничих систем: поняття і основні
інтерпретації / Б. В. Дубовий //Вісник державного
університету „Львівська політехніка”. Менеджмент
та підприємництво в Україні: етапи становлення і
проблеми розвитку – № 369 – Львів: ДУЛП, 1999. –
С. 198-202.
21. Чупик І. О. Загальна формула економічної ефективності функціонування мікроекономічних систем та її типи / І. О. Чупик //
Соціально-економічні дослідження в перехідний
період: Щорічник наукових праць. Вип. 6. – Львів:
ІРД НАН України, 1998. – С. 132-145.
22. Чупик І. О. Про подоходну еластичність ефективності функціонування економічних
ринкових систем / І. О. Чупик, Б. В. Лукашевич,
І. Р. Тиранська. // Вісник Львівської комерційної
академії. Вип. 9. – Львів: ЛКА, 2001. – С. 125-131. –
(Серія економічна).

УДК: 334.73.01
Мізюк Б. М., Масюк І. І.

КОНЦЕПТУАЛЬНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Розкривається важливість інформації як ресурсу у конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації. Пропонується концепція інформаційної стратегії управління торговельним
підприємством.
Ключові слова: інформація як ресурс, стратегічне управління інформаційна стратегія, кризовий стан,
конкурентоспроможність.

B. Mizjuk, I. Masjuk

CONCEPTUAL ROLE OF INFORMATION IS IN COMPETITIVENESS OF
TRADE ENTERPRISES CONSUMER CO-OPERATION
Importance of information opens up as to the resource in the competitiveness of trade enterprises of consumer
co-operation. Conception of informative strategy of management a trade enterprise is offered.
Keywords: information as resource, strategic management informative strategy, crisis state, competitiveness.

15

Вступ. Як відомо, у будь-якому бізнесі формування ефективного механізму конкурентоспроможності та стратегії його розвитку є пріоритетним
питанням, яке стоїть перед керівництвом підприємства. Кожне торговельне підприємство у процесі своєї діяльності стає учасником конкурентної
боротьби за споживача, а можливість його виживання залежить від здатності ефективно використовувати усі свої переваги над конкурентами.
Успішна діяльність торговельних підприємств, як і
будь-яких інших комерційних організацій, забезпечується реалізацією комплексу заходів організаційно-технічного, економічного та правового характеру.
Існування підприємства в ринковому середовищі неможливе без розвинутої інформаційної
інфраструктури. Жорсткі і швидкозмінні вимоги
ринку встановлюють відповідно високі вимоги до
керівників підприємства на всіх рівнях управління.
При цьому торговельне підприємство можна розглядати як певний інформаційний вузол, в якому
сходяться зовнішні і внутрішні інформаційні потоки.
Зовнішні – визначають взаємодію між підприємством та його реальними і потенційними партнерами та конкурентами. Внутрішні інформаційні потоки відображають виробничі, технологічні, управлінські та соціальні відносини на підприємстві.
Кожен керівник не залежно від конкретної специфіки роботи виступає в трьох ролях: як приймач
інформації, як аналітик і розповсюджувач інформації і як представник та передавач інформації в
зовнішнє середовище.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В науковій літературі існує чимало різноманітних
концепцій інформації. Сучасні розробки з теорії
інформації належить таким відомим вченим, як
С.Т. Биру [1], К. Э. Шеннону [2], Л. Бриллюэну [3],
Д.А. Поспелову, В. Н. Пушкину [4], И. Земану [5].
Зокрема, К. Ерроу в своїх дослідженнях визначив
такі ключові тези: інформація має економічну
цінність; отримання і передавання інформації пов’язане з певними витратами; інформаційна складова економічної системи є універсальним ресурсом і має вирішальне значення у виробництві товарів і послуг [6]. Не залишаються в стороні від
проблеми управління інформацією й українські
вчені. Наприклад, В.М. Гужвою визначено поняття
економічної інформації як сукупності відомостей
про соціально-економічні процеси, що слугують
для управління цими процесами і колективами
людей у виробничій і невиробничій сферах [7, 8].
Певні спроби розв’язати визначену проблему можна віднайти і в працях із суміжних наук.

Так, з позицій маркетингового підходу Л.Ф.Єжова
зазначає, що „…ціль інформаційного маркетингу
— знайти відповідність між можливостями інформаційних структур і потребами споживачів цільового ринку. Зробити це можна тільки з допомогою
систематичних досліджень зовнішнього та внутрішнього середовищ фірми. Застосування маркетингового дослідження інформаційними структурами обмежене галуззю вивчення інформаційних
потреб, вибором ключових сегментів ринку” [9].
Дослідження інформаційної взаємодії підприємств
спираються на поняття „інформаційна політика”,
під якою С.Е. Зуєв, наприклад, розуміє „спосіб
використання наявних інформаційних потоків та
ресурсів з боку різних інституційних суб’єктів”
[10]. Також, вказуючи на появу у другій половині
ХХ ст. особливого роду простору („інформаційного
простору”), С.Е. Зуєв пояснює популяризацію та
широке використання інструментарію стратегічного планування як результат необхідності постійного пристосування організації до швидкоплинного
оточення, інформаційна ємність якого постійно
збільшується [10]. У стратегічному контексті
Джейн Ліндер вказує на факти цілеспрямованого
використання компаніями інформації для досягнення їх стратегічних цілей шляхом ефективного
використання джерел інформації для зміцнення
конкурентної позиції [11].
Інформаційна стратегія повинна бути рушійною силою торговельних підприємств споживчої кооперації, а не надлишковою опцією стратегічного набору. Так, фахівцями Лондонського
університету інформаційна стратегія була визначена як „ключова під-стратегія корпоративної
стратегії, яка дає можливість уявити яким чином та
за допомогою якої інфраструктури інформація
використовується для підтримки діяльності університету”, зазначаючи також, що інформаційна стратегія має однією зі своїх цілей підтримку інших
під-стратегій (наприклад, комунікаційної) [14]. На
схоже визначення спирається в своїх дослідженнях
і Джейн Ліндер, визначаючи інформаційну стратегію як „частину бізнес-стратегії компанії, яка
регламентує яким чином компанія використовує
інформацію для створення вартості у динамічному
бізнес-середовищі” [15].
Постановка завдання. В умовах швидкоплинних змін у зовнішньому середовищі одним із
способів якісного підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації може стати раціональне управління інформаційними ресурсами. Коли інформація трактуєть-
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ся як найважливіший та специфічний ресурс, як
істотний елемент економічного потенціалу, ефективне використання якого зумовлює досягнення
стратегічних цілей, виникає проблема визначення
та формування кожним торговельним підприємством своєї інформаційної стратегії.
Метою написання статті є дослідження
впливу інформації як важливого ресурсу на рівень
стратегічного управління торговельними підприємствами.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній час інформація розглядається як важливий
ресурс поряд з матеріальними, фінансовими, енергетичними, трудовими та іншими видами ресурсів.
Що стосується управління, то інформація виконує
таку ж роль як і фари для водія в нічний період.
Вони освітлюють дорогу і змушують діяти залежно
від ситуації. Так само і керівник повинен приймати
рішення в конкретному випадку на основі інформації, що виконує роль фар і визначає конкретну
ситуацію. Вона має за мету забезпечити кожен
рівень управління потрібними відомостями в певний час і у певному обсязі [12].
Зауважимо, що витік інформації яка циркулює у системі споживчої кооперації може привести до економічних, моральних, матеріальних
втрат, втрати власності, а також до зниження конкурентоспроможності торговельних підприємств.
Узагальнюючи існуючи погляди на природу інформації в контексті управління торговельними підприємствами інформаційні ресурси можна
визначити як сукупний обсяг інформації, що циркулює в інформаційній системі підприємства [7].
Кожне торговельне підприємство повинно
мати певну інформаційну стратегію. Це дозволить
чітко відрізняти технології проведення поточної
підприємницької діяльності, від таких, що забезпечують підприємству стійкі конкурентні переваги,
тобто створюють нові ділові можливості та дозволяють уникати ризиків в майбутньому. Подібна
стратегія повинна реалізовуватись через відповідний управлінський механізм і формування адекватного професійного складу фахівців та ефективної
організації їхньої роботи, що забезпечувало б
отримання позитивних результатів бізнес-діяльності торговельного підприємства.
Необхідно визнати, що лише незначна
кількість організацій, зокрема – українських, дот-

римуються формалізованих інформаційних стратегій направлених на реалізацію стратегічних цілей
розвитку. Не секрет, що об’єктивною вимогою
успішної довгострокової життєдіяльності сучасних
торговельних підприємств споживчої кооперації є
перспективне бачення та стратегічне мислення топменеджерів. Проте, гнучкість економічної поведінки керівництва торговельного підприємства без
відповідного інформаційного супроводження залишається лише мисленою конструкцією, що не
здатна забезпечити реальні результати діяльності.
У такому контексті вимагають вирішення вимагають такі актуальні завдання, як уточнення суті
інформаційної стратегії підприємства, визначення її
теоретичних засад та розробки практичних рекомендацій щодо реалізації. Залишається відкритим
питання про місце й роль інформаційної стратегії в
стратегічному наборі підприємства.
Зважаючи на складність та багатогранність
цього завдання доцільно сконцентрувати увагу на
дослідженні сутності інформаційної стратегії торговельних підприємств.
Беручи до уваги важливість інформації для
бізнесу, нині нам вбачається недостатнім обмежуватись лише регламентацією якості, повноти, достовірності та своєчасності надходження інформації
до менеджерів і фахівців в межах підприємства.
Вважаємо за доцільне розглядати інформаційну
стратегію з двох точок зору. З однієї (технічної)
сторони вона повинна забезпечити безпеку інформації, з іншої – завдяки селекції інформаційних
потоків та управлінню ними – сприяти посиленню
конкурентних переваг торговельного підприємства [9].
На наш погляд, передумови формування
обґрунтованої інформаційної стратегії зумовлені
такими взаємопов’язаними елементами: визначеність інформації; якість інформації; регламентованість інформації; керованість інформації через
алгоритми в яких закладені чіткі пріоритети та
процедури обробки і використання інформації.
Доцільно виділити три елементи, які формують інформаційну стратегію власне торговельних підприємств споживчої кооперації (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні елементи інформаційної стратегії торговельних підприємств споживчої
кооперації
Найменування
елемента

Призначення інформаційної
стратегії
Полегшує процес збирання
інформації

Здобуття та
розповсюдження
інформації

Інформаційна
інфраструктура

Підтримка та оцінка
інформації

Синхронізує бізнес-цілі та зростаючі інформаційні потреби
торговельного підприємства
для оптимізації параметрів ІТінфраструктури з метою запобігання виникненню структурної та управлінської кризи.
Надважливе значення в якості
своєрідного „стратегічного
компасу” прийняття
управлінських рішень

Висновки. Таким чином, виокремлення
основних елементів інформаційної стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації синхронізує інформаційні потреби та оптимізує ІТ-інфраструктуру, що на наш погляд є необхідною компонентою стратегії торговельних підприємств
споживчої кооперації в умовах ринку.
Для успішного використання даного інструментарію в реальному бізнесі, ці питання набудуть
розв’язання в наших подальших дослідженнях.

Позитивні ефекти
1) завдяки більш швидкому доступу до інформації можна очікувати на більш оперативне
осмислення фахівцями інформації з оперативних
проектів компанії, а відповідно – на більшу
ефективність даних проектів.
2) відкривається більш швидкий доступ до
інформації та єдиних стандартів інформаційного
обміну, що дає можливість для компанії отримати від внутрішнього розповсюдження інформації додаткову цінність;
3) відбувається оптимізація загального інтелектуального капіталу компанії – генерація нових
знань.
1) забезпечить довготривале збереження та
швидкий доступ до інформації;
2) забезпечить відповідне інформаційне
середовище для роботи компанії.

1) визначення можливих покращень;
2) проводиться фактичне вивчення сучасних
трендів розвитку галузі;
3) визначення стратегічного напряму розвитку
галузі.
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УДК 658.14/.17:061.57.339.37
Футало Т. В.

ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглядаються основні методи фінансової діагностики на торговельних підприємствах.
Визначено інтегральні моделі діагностики, використовуючи однофакторні та багатофакторні моделі
прогнозування банкрутства торговельних підприємств.
Ключові слова: фінансова діагностика, інтегральні моделі, моделі прогнозування банкрутства
торговельних підприємств.

Futalo T.

INTEGRAL MODELS IN FINANCIAL DIAGNOSTICS OF TRADE
ENTERPRISES OF THE LVIV REGION
In the article the basic methods of financial diagnostics on trade enterprises are examined. The integral models
of diagnostics are certain, using the singlevariable and multivariable models of prognostication of bankruptcy of trade
enterprises.
Keywords: financial diagnostics, integral models, models of prognostication of bankruptcy of trade enterprises
Вступ. В умовах фінансово-економічної
кризи проблеми управління фінансовою стійкістю
підприємства торгівлі набувають першорядного
знаення, оскільки кожне восьме підприємство зазнає банкрутства саме сьогодні Наявність у торговельного підприємства необхідної суми капіалу
та різних видів активів є основою його функціонування і запорукою стабільного положення на
ринку. Їх роль в діяльності підприємства полягає,
перш за все, в фінансовому забезпеченні його
нормального, безперебійного функціонування, що є
необхідною умовою реалізації стратегічних завдань
будь-якого підприємства.
За умово трансформації економіки України
в ринкову систему господарювання під час
лібералізації відносни суб’єктів господарювання у
фінансово-економічній діяльності, значно зростає

роль своєчасного та якісного аналізу їх фінансового
стану, оцінки ліквідності, платоспроможності і
фінансової стійкості, а також пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває об’єктивна оцінка потенційних можливостей збільшення прибутку підприємства.
Фінансова діагностика торговельних підприємств передбачає проведення систематичного
комплексного вивчення фінансових результатів
діяльності торговельних підприємств, а також
їхнього фінансового становища з використанням
різних методів, прийомів та методик аналізу, що
насамперед, вважається ефективною, якщо підриємство використовує наявні активи; своєчасно
погашає зобов’язання; функціонує рентабельно.
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Теоретичні та методичні аспекти фінанової
діагностики досліджують ряд українських вчених
серед яких: Бланк І.О., Костирко Л. А., Лігоненко Л.О.,
Поддєрьогін А.М., Плиса В., Терещенко О. та багато
інших. Такий значний доробок науковців виступає
підґрунтям для подальшого дослідження фінансової діагностики торговельних підприємств, які є
особливо вразливими до зовнішнього соціальноекономічного середовища. З позиції комплектості
найбільший інтерес, на думку багатьох вчених,
представляють інтегральні моделі дослідження, але
водночас кожна із моделей носить чисто суб’єктивний характер.
У теорії та практиці фінансового менеджменту можемо виокремити три типи систем
управління фінансами суб’єктів гоподарювання:
управління в умовах відносно спокійного та сталого зовнішнього і внутрішнього середовища,
управління в умовах динамічного зовнішнього середовища, а також управління в умовах кризової
ситуації.
З огляду на реалії функціонування вітчизняних господарюючих одиниць, управління фінансовою стійкістю вважають управління в умовах
кризової ситуації та ототожнюють його із антикризовим управлінням фінансами. Однак проблема
забезпечення фінансової стійкості виникла сьогодні
не лише перед суб’єктами господарювання, які
перебувають у кризовому стані чи на межі банкрутства, але й перед фінансово стійкими підприємствами, що зумовлено, насамперед, зростанням
мінливості чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища, а також загострення фінансово-економічної кризи України.
Метою статті є розробка рекомендацій
одночасного використання декількох інтегральних
моделей для виявленння проблем у фінансовій
сфері діяльності торговельних підприємств та
розробки способів гармонізації пропорцій їх фінансового розвитку.
Для оцінки фінансового стану підприємства розроблено велику кількість методик поглибленого аналізу та експрес-аналізу, що базуються на
використанні абсолютних та відносних показників.
Такі методии дають змогу виявляти проблемні
напрями у діяльності підприємства й досліджувати
причини, які їх зумовили, але не дають можливості
зробити обґрунтовані висновки про його фінансовий стан в цілому. Під час оцінки фінансової
складової торговельного підприємства бажаною є
інтегральна оцінка фінансового стану підприємства.

Ефективність управління фінансами і стабільність розвитку підприємства залежить від
багатьох факторів, які кількісно можуть бути
відображені в показниках фінансової стійкості, ліквідності, прибутковості. Саме особливість управління фінансовою сферою є те, що неможливо
одночасно досягти високих значень всіх показників
одночасно. Тут виникає проблема фінансового менеджменту, коли необхідно вибирати між високою
ефективністю використання активів та їх ліквідності, між прибутковістю власного капіталу і
фінансовою незалежністю.
Таким чином, завдання ефективного економічного управління фінансовою діяльністю торговельного підприємства зводиться до оптицізації
різних параметрів стану та використання фінансових ресурсів. На нашу думку, доцільно говорити
про оптимальні пропорції фінансового розвитку
підприємства.
У сучасній економічній літературі науковцями пропонується використовувати велику кількість моделей діагностування „ фінансового оздоровленння” підприємства на основі інтегральних
моделей. Автори даних моделей пропонують різноманітні варіанти об’єднання параметрів фінансового становища і результативності діяльності для
прогнозування фінансового розвитку підприємств.
До таких моделей належать [2, с.58] :
1. Модель Романа Лиса.
2. Модель Таффлера і Тишоу.
3. Модель Спрінгейта.
4. Двохфакторна і п’ятифакторна модель Альтмана.
5. Універсальна функція дискримінанта.
Метою фінансової діагностики є наочна
оцінка динаміки розвитку підприємства та його
фінансового стану. Її завдання є визначення прийнятних параметрів роботи торговельного підприємства і незадовільних параметрів, які вимагають
оперативного втручання. Але у фінансовій діагностиці вітчизняних торговельних підприємств примінювати будь-яку із моделей недоцільно, оскільки
кожна з них носить суб’єктивний характер – тобто
умови, в яких була розроблена модель, можуть не
співвпадати з реальними умовами господарювання
підприємств в нинішній час.
Якщо використовувати декілька моделей
одночасно, тоді висновки за розрахунками можуть
бути протилежними. Так, наприклад, за одними
моделями ймовірність банкрутства дуже висока, а
за методикою інших моделей – низька.
Звичайно, не варто відмовлятися від використання інтегральних моделей у фінансовій діаг-
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ностиці торговельного підприємства, необхідно
просто переглянути використання даної моделі,
наприклад, використовувати їх не для формування
остаточного висновку про банкрутство підприємства, а для виявлення пропорцій фінансового розвитку підприємства
Спроби створення уніфікованої моделі
діагностики банкрутства робляться постійно. Для
діагностики стану безпеки фінансової стійкості
підприємств досліджуваної сукупності нами апробовано сучасну модель, що заснована на такому
алгоритмі ( рис.1).

виникає ризик неплатоспроможності. Таким чином,
пропорції фінансового розвитку підприємства
потребують гармонізації за рахунок посилення
слабких сторін підприємства та недопуску кризи
неплатоспроможності.
Якщо розглядати сутність безпечного фінансового стану підприємства з позиції банкрутства, яке є невід’ємним елементом ринкової економіки, то критерії, які вживаються для діагностики
банкрутства можна інерпретувати, як характеристики стану життєздатності підприємства. Таким
чином, моделі діагностики банкрутства доцільно

1. Проведення розрахунку за декількома моделями

2. Систематизація отриманих позитивних та негативних
результатів про можливість фінансової кризи
3. Виявлення ключових параметрів в тих моделях, де були
отримано негативні результати
4. Виявлення ключових параметрів в тих моделях, де були
отримані позитивні результати
5. Виявлення слабких та сильних місць

6. Виявлення пропорцій фінансового розвитку підприємства та
перспективи його діяльності
Рис. 1. Алгоритм визначення пропорцій фінансового розвитку підприємства
Запропонваний алгоритм був апробований
на торговельному підприємстві ТзОВ „Галицька
спілка” за допомогою інтегральних моделей (табл.1).
Аналізуючи показники, що входять до
складу кожної моделі, було виявлено ключові
параметри, які формують сильні та слабі сторони
підприємства. Так, сильною стороноює ефективність використання оборотнього капіталу, а також
високий рівень прибутковості. Слабкою стороною є
недостатність власних обігових коштів.
Особливістю ТзОВ „Галицька спілка” є те,
що підприємство приваблює великий розмір запозиченого капіталу, що очевидно забезпечує високу
рентабельність власного капіталу, але одночасно

застосовувати під час визначення рівня можливих
загроз з боку фінансової складової фінансової
безпеки підприємства.
Статистичні дані показують, що загальна
сума капіталу підприємств роздрібної торгівлі за
період з 2000 по 2007 роки мала чітко виражену
тенденцію до збільшення ( на 437,1%). За підприємствами роздрібної торгівлі Львівської області
спостерігається зростання, яке склало 384,3%.
Зауважимо, що темпи росту капіталу підприємств
роздрібної торгівлі істотно перевищували темпи
росту підприємств інших видів економічної
діяльності, що досить переконливо доводить про
інтенсивний розвиток торговельної галузі.
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Таблиця 1
Результати фінансової діагностики ТзОВ „Галицька спілка”

Інтегровані моделі

Моделі за якими
отримані
позитивні
результати

Моделі за якими
отримані
негативні
результати

Фактичне значення
2010
2009

Назва моделі

Нормативне
значення

Двофакторна модель
Альтмана

Z<0

-1.25

-1.3

Модель Романа Ліса

Z= 0.037

0.5

0.6

Модель Таффлера й Тишоу

Z>0.3

0.39

0.41

Пятифакторна модель
Альтмана

Z>3

1.25

1.29

Універсальна функція
дискримінанта

Z>2

1.26

1.36

Модель Скрінгейса

Z<0.862

0.04

0.03

Оцінка структури капіталу роздрібної торгівлі Львівської області дає можливість підтвердити те, що залучені фінансові ресурси займають
найбільшу питому вагу і це є тенденцією сучасної
господарської діяльності, а отже потребує більш
детального дослідження за їх джерелами.
Як відомо, джерела фінансування торговельних підприємств включають: прибуток, що
залишається в їх розпорядженні, кредиторська
заборгованість, банківський кредит. Крім цих
джерел можна назвати емісію акцій і облігацій
(якщо таке має місце).
Обсяг залучення і використання різних
джерел впливають на фінансову стійкість торговельних підприємств. Зупинимося на кредиторській
заборгованості. Необхідно сказати про те, що в
науковій літературі віднесення кредиторської заборгованості ( заборгованість за товари, роботи,
послуги, із заробітної плати й податкам) до джерел
капіталу є неоднозначним. Це пояснюється тим, що
кредиторська заборгованість є результатом здійснення поточних операцій і за нею виплачуються
відсотки. Виключенням є ті випадки, коли несвоєчасні розрахунки призводять до штрафних санкцій. В даному випадку підприємство несе витрати
щодо користування кредиторською заборгованістю,
що впливає на фінансовий результат. Однак, на
торговельних підприємствах спостерігається значна
частка кредиторської заборгованості й кредитування діяльністю торговельних підприємств здійснюється, або підміняється кредиторською забор-

гованістю ( замість банківського кредиту). На нашу
думку, це пояснюється не кризою, а практикою
господарської діяльності торговельних підприємств, що склалася.
Дослідження структури джерел залучених
коштів торговельних підприємств показує, що вони
продовжують використовувати переважно власні
кошти. Треба зауважити, що ніяка політична
ситуація не впливає на цей процес: навіть за її
відносної стабільності вказана тенденція не
змінювалася, це пояснюється тим, що ризик кредитора завжди нижчий за ризик власника. І кредитор,
і власник вкладають кошти в підприємство, яке має
певні ризики, що пов’язані з обсягом реалізації
товарів. Водночас кредитор захищений від втрат
суми вкладу задіюючи довірчу особу, а власник
приймає ризик повністю. Його дохід не завжди або
зовсім не гарантований і вкладений капітал за
певних несприятливих обставин він може втрати
повністю.
Отже, інтегральні моделі дігностики банкрутства можуть найти нове призначення в обґрунтуванні перспектив розвитку сучасних підприємств
на основі встановлення пропорцій їх фінансового
розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДИ КООПЕРАТИВНИХ
СИСТЕМ: ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ СИСТЕМИ
Подано характеристику організаційної концепції природи кооперативних систем. Здійснено класифікацію кооперативних систем за ступенем їх складності. Проведено теоретичний аналіз простих і складних
кооперативних систем.
Ключові слова: кооперативні системи, організаційна концепція природи кооперативних систем, прості
та складні кооперативні системи, грошовий дохід, капіталізація, декооператизація, економічна ефективність.

Babenko S. G., Drabovskiy A. G.

ORGANIZATIONAL CONCEPTION OF NATURE COOPERATIVE
SYSTEMS: SIMPLE AND DIFFICULT SYSTEMS
The detailed description of organizational conception of nature of the co-operative systems is given.
Classification of the co-operative systems is carried out after the degree of their complication. The theoretical analysis
of the simple and difficult co-operative systems is conducted.
Keywords: co-operative systems, organizational conception of nature of the co-operative systems, simple and
difficult co-operative systems, money profit, capitalization, economic efficiency
.
Вступ. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, який характеризується глибокими
трансформаційними процесами, широкого поширення набули дослідження генетичної природи
кооперативних систем. В процесі ринкового реформування такі дослідження є особливо актуальними,
оскільки неврахування генетичної природи національної кооперативної системи може призвести до
її повного чи часткового виродження.
Дослідженню проблеми природи кооперативних систем присвячені праці багатьох вітчизняних учених. Над її вирішенням працювали такі
науковці, як Апопій В., Башнянин Г., Копич І.,
Рехлецький Є., Турянський Ю., Чупик І. та інші.
Однак, проаналізувавши значний масив літератури
з кооперативної проблематики, ми дійшли висновку, що серед науковців немає єдиної точки зору

стосовно природи кооперативних систем, а теоретичні дослідження різних кооперативних систем
за ступенем їх складності майже не проводилися.
Постановка завдання. Ціллю дослідження
є характеристика організаційної концепції природи
кооперативних систем, їх класифікація за складністю організації та теоретичний аналіз простих і
складних кооперативних систем.
Результати дослідження. У сучасній кооперативній літературі можна чітко виділити чотири
концепції природи кооперативних систем – капіталістичну, соціалістичну, кооперативістську та
організаційну. Прихильники організаційної концепції стверджують, що кооперативні системи – це
специфічна форма організації господарської діяльності, породжена процесами диференціації та інтеграції праці, капіталу тощо. Природу кооперативної

23

діяльності прихильники цієї концепції шукають на
боці такого об'єктивного економічного процесу, як
інтеграція, чи кооперація господарської діяльності.
Трактування кооперативних систем, яке дають
прихильники організаційної концепції більш-менш
відповідає дійсності, коли йдеться про найпростіші
форми кооперативних об’єднань. Головною їх ознакою є те, що в них слабо диференційована праця, а
поняття власників і працівників повністю збігаються. Якщо не виходити за межі простих кооперативних систем, то їх чисто організаційне визначення можна вважати таким, що більш-менш
відповідає дійсності. Однак, за межами цих простих кооперативних систем організаційний підхід
дедалі більше стає неспроможним, недосконалим і
неповним.
Теоретичний аналіз простих кооперативних систем долає на своєму шляху значні труднощі,
незважаючи на те, що за характером організації
прості кооперативні системи справді дуже прості і
зумовлюється це тим, що власником всіх основних
виробничих ресурсів виступає кожен член
кооперативу. А це, в остаточному підсумку, спричиняє те, що в простих кооперативних системах
грошовий дохід також є невіддиференційованим, у
ньому не можна виокремити такі частини, як
заробітна плата, рента, процент і нормальний прибуток. Це, так би мовити, синкретичний грошовий
дохід, який характерний для будь-якого простого
товарного виробництва чи простих товарних
систем. Прості кооперативні системи, як і система
простого товарного виробництва є системами, в
яких майже завжди відсутній будь-який надлишок
економічного прибутку над його нормальною
частиною. Якщо стояти на суто теоретичних
позиціях, то в простих економічних системах
економічні витрати й економічний дохід мають
абсолютно однакову структуру і є тотожними за
обсягом (1):
МІ=W+R+Z+Pn=МС
(1)

сивними, оскільки у них співвідношення приростів
(чи середніх величин) економічних результатів і
економічних витрат також є одиничним, чи нормальним [1-5].
Оскільки прості кооперативні системи
мають екстенсивний характер, у них панівними є
екстенсивні методи господарювання, витратна еластичність результатів є близькою до одиниці або
дорівнює їй (2):
Ер-с=ТМР:ТМС=1 або  1,
(2)
де Ер-с – витратна еластичність результатів
простих К-систем.
Це також дає нам підстави кваліфікувати ці
системи як кооперативні системи з одиничною
витратною еластичністю економічних результатів
[2, 6-9].
Другим типом кооперативних систем є
складні кооперативні системи, для яких характерним є процес внутрішньої диференціації праці і
капіталу: економічною основою їх існування виступають уже поділ праці, спеціалізація та інтеграція
[10-15]. В складних кооперативних системах поняття власників і трудівників часто не збігаються,
що є свідченням їх певної капіталізації.
Якщо оцінювати кооперативні системи з
цих позицій, то можна умовно виділити кілька їх
характерних типів:
 некапіталістичні складні кооперативні системи (для яких характерна деяка тотожність
власників і працівників);
 квазікапіталістичні складні кооперативні системи (в яких значна частина працівників не є
власниками кооперативного майна і працює
за наймом);
 гіперкапіталістичні складні кооперативні
системи (в яких частка найманої праці значно
перевищує рубіж в 50% і досягає максимально можливої позначки).
На сучасному етапі розвитку вітчизняної
економіки ми спостерігаємо процес гіперкапіталізації перехідних кооперативних систем, що означає
їх декооператизацію. Це ще раз показує те, що
істинні кооперативні системи – це лише прості
кооперативні системи. Будь-яке ускладнення неминуче їх капіталізує, а тому боротися за абсолютну
чистоту кооперативної ідеї – це те саме, що боротися проти прогресу. Кооперативна економічна ідея
майже ніколи не буває чистою, досконалою, ми завжди маємо справу з тією чи іншою мірою деформованою, чи модифікованою, кооперативною ідеєю.
У контексті викладеного можемо виокремити кілька ступенів розвитку процесу декоопера-

А це означає, що в таких системах чистий
прибуток як певний надлишок економічного
прибутку над його нормальною частиною практично не формується. Цей емпіричний факт дає нам
підстави кваліфікувати такі чисті кооперативні
системи як системи з нульовим чистим прибутком,
або як системи з нормальним прибутком. Результативність економічного функціонування таких
систем завжди дорівнює одиниці, тому їх можна
назвати економічними системами з одиничною економічною ефективністю. Разом з тим такі прості
кооперативні системи є системами чисто екстен-
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тизації кооперативних систем і, відповідно, кілька
функціональних типів цієї декооператизації:
 квазідекооператизація, яка набула значного
розвитку за умов квазікапіталістичних складних кооперативних систем і незначної частки
найманої праці в структурі їх робочої сили.
 власне декооператизація, яка відбувається здебільшого за умов формування капіталістиних
складних кооперативних систем і вже значної
частки найманої праці.
 гіпердекооператизація, яка проявляється за
умов гіперкапіталізації складних кооперативних систем.
Якщо процес декооператизації кооперативних систем оцінювати з позицій його впливу на
економічну ефективність їх функціонування, то
можна дійти таких висновків: по-перше, декооператизація по-різному проявляється в короткотривалому, довготривалому і гіпердовготривалому
ринкових періодах; по-друге, вона також по-різному впливає на ефективність функціонування економічної, соціальної і духовної сфер кооперативних
систем. Найбільш позитивні економічні наслідки
декооператизація має в короткотривалому ринковому періоді. Вона сприяє значному підвищенню
економічної ефективності функціонування певних
кооперативних систем. Однак, у довготривалому
ринковому періоді економічна ефективність від неї
стабілізується на певному рівні. Цей теоретичний
висновок практично означає, що продовжувати
розвиток декооператизації можна, але це не дасть
ні позитивних, ані негативних ефектів.
У гіпердовготривалому ринковому періоді
декооператизація має вже здебільшого негативні
економічні наслідки, спричиняє різке або хоча б
значне зниження економічної ефективності функціонування тих чи інших кооперативних систем. В
ході здійснення такої гіпердовготривалої декооператизації формується такий її особливий тип, як
негативна (“дефективна”) декооператизація.
Загалом декооператизація – це дуже багатоплановий економічний процес і тлумачити її
можна по-різному. В цьому дослідженні ми
розуміємо її як такий економічний процес, що
розвивається внаслідок зміщення структури робочої сили в бік збільшення частки найманої, однак
декооператизація може розвиватися і за умов
зміщення в структурі кооперативної власності в бік
збільшення такої її частки як особисто-пайова
власність (і відповідного скорочення загальноколективної частки). І перша, і друга декооператизація за характером є капіталістичною чи, точніше,

прокапіталістичною. Однак, для чіткої теоретичної
фіксації їх необхідно розмежувати і термінологічно. На нашу думку, першу варто було б
назвати соціально-економічною, оскільки вона безпосередньо пов'язана і породжена відповідною
зміною структури соціально-економічної сфери
кооперативних систем – форм власності, а другу –
капіталістичною декооператизацією, оскільки вона
породжується змінами і трансформацією відносин
найманої праці та зміною структури робочої сили.
Щоправда, як позитивні, так і негативні
наслідки декооператизації значною мірою „гасяться”, чи стримуються зворотним їй процесом, який
можна назвати а-декооператизацією. Її суть полягає
в тому, що за певних умов кооперативні системи не
лише декооператизуються, а й соціалізуються, діє
ціла низка факторів, яка збільшує частку загальноколективної власності та розширює інститут пайовиків-працівників за рахунок і в умовах широкого,
скажімо, акціонування кооперативного капіталу. А
тому сучасний розвиток складних кооперативних
систем є двояким: з одного боку вони посилено
декооператизуються, з іншого – діє прямо протилежна тенденція їх трансформації, коли вони вже
навпаки, в суто кооперативному аспекті продовжують свій історичний розвиток, неухильно
самовідновлюючи свою кооперативну природу.
Таке самовідновлення власної кооперативної природи кооперативних систем здійснюється не автоматично, а за певних умов, за певної коопеативної
політики. І ця політика повинна провадиися в
напрямі пошуку шляхів активного розширеного
відтворення кооперативних системи за рахунок
реінвестицій. Щоправда, активна політика реінвестування та розширеного відтворення в кооперативних системах не спроможна повністю подолати негативні наслідки декооператизації, може
лише дещо їх стримати. За такої політики негативні
економічні ефекти декооператизації, скажімо, в
гіпердовготривалому ринковому періоді, не знижуються повністю, а лише “пом’якшуються”.
Отже, якщо ми маємо на меті хоча б до
деякої міри зберегти кооперативну природу складних кооперативних систем, то повинні спряувати
усі зусилля на те, щоб відповідні коопеативні
системи успішно розвивалися в динамічному плані,
якнайшвидше виходили зі стану глибокого економічного спаду і переходили на шлях сталого
економічного розвитку, який можливий лише за
активної інвестиційної та інноваційної діяльності і,
особливо, реінвестиційної діяльності. Отже, проблема самозбереження кооперативних систем зво-
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диться до проблеми ефективного використання
кооперативного капіталу.
Складні кооперативні системи характеризуються не лише специфікою розвитку процесу
диференціації праці і капіталу, а й особливостями
формування грошових доходів [15-20]. В процесі
переходу від простих до складних кооперативних
систем і під впливом розвитку процесу диференціації праці та капіталу в складі загального грошоого
доходу будь-якої кооперативної структури також
починають чітко відокремлюватися її різні складові, особливо така складова, як нормальний
прибуток. У простих кооперативних системах, як
уже було зазначено вище, нормальний прибуток,
якщо і формувався, то виключно як недиференційована частка загального грошового доходу.
Зумовлено це тим, що в простих кооперативних
системах власник, працівник і управлінець – це
одна особа.
Ми вже визначили прості кооперативні
системи як системи з нормальною, одиничною, а
можливо, навіть з донормальною (доодиничною)
економічною ефективністю функціонування. В таких ономічних загальні економічні доходи є, як
правило, менші від загальних економічних витрат.
Вони тому є меншими, що в таких протопростих
кооперативних системах нормальний прибуток або
взагалі не формується, або формується в розмірах,
значно менших об'єктивно зумовлених витратами
підприємницьких здібностей. У гіперпростих кооперативних системах майже ніколи не ставиться за
мету отримати навіть нормальний прибуток, такі
системи цілком задовольняються тим рівнем грошового доходу, який забезпечує нормальну заробітну плату.
Аналізуючи особливості формування загалього грошового доходу в складних кооперативних системах, треба враховувати той факт, що
вони бувають різними за ступенем складності:
квазіскладними, власне складними, гіперскладними, або навіть мегагіперскладними. Не будемо
давати конкретну характеристику кожному з
перелічених підтипів складних кооперативних
систем, а сконцентруємо увагу на вивченні власне
складних систем. Для них характерно те, що
загальний грошовий дохід є вже таким, який
допускає формування не тільки нормального
прибутку, а й наднормального (чистого прибутку)
як певного надлишку над ним, що має значні
економічні наслідки для розвитку і функціонування
складних кооперативних систем.

По-перше, ці складні кооперативні системи
вже можуть функціонувати як інтенсивні системи,
витратна еластичність економічних результатів
яких більша за одиницю. По-друге, такі інтенсивні
складні кооперативні системи одночасно вистуають
як економічні системи з над нормальною (надодиничною) економічною ефективністю. В них грошовий дохід є більшим за загальні грошові витрати
на величину так званого наднормального прибутку,
який, з одного боку, є свідченням певної капіталізації складних кооперативних систем, а з іншого
– дає змогу провадити послідовну політику реінвестування, внаслідок чого стабілізується або й
розширюється загально-колективна частка кооперативної власності, що навпаки, відновлює і посилює
власне кооперативну природу кооперативних
систем.
Висновки. Трактування кооперативних
систем з позицій організаційної концепції є недостатньо повним, недостатньо точним, оскільки воно
відповідає дійсності лише тоді, коли мова йде про
найпростіші кооперативні об’єднання. Прості кооперативні системи є екстенсивними системами з
нормальною (одиничною) економічною ефективністю. Такі системи в певному розумінні є найбільш досконалими, найбільш кооператизованими
системами, однак вони не можуть постійно відновлювати свою кооперативну природу і під час
конкурентної боротьби руйнуються або декооператизуються.
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ВИДИ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЇХ СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Характеризується стан та тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі, узагальнюються
особливості різних форм та видів роздрібних торговельних підприємств, пропонуються напрями удосконалення видового різноманіття роздрібної торговельної мережі.
Ключові слова: внутрішня торгівля, роздрібна торгівля, роздрібна торговельна мережа, типи роздрібної мережі, види роздрібної мережі.
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Dmitrenko I. A.

Retail TYPES AND THEIR CHARACTERISTICS OF MODERN
Characterized the condition and trends of retail trade network, summarizes the different forms and types
of retail businesses, offered directions for improvement of species diversity of retail trade network.
Keywords: domestic trade, retail trade, retail trade network, types of retailers, retail center.
Вступ. Роздрібна торговельна мережа повинна вміти вибирати відповідні формати та забезпечувати їх розвиток в конкурентному середовищі
для закріплення на ринку та майбутньої експансії.
Кожний вид та формат має свою специфічну сферу
застосування.
Слід зазначити, що в Україні відсутня систематизована класифікація роздрібних підприємств.
Існує три підходи до систематизації типів, видів та
форматів роздрібних підприємств: західна, російська та українська. Вони відрізняються своїм наповненням, тобто класифікаційними ознаками, які
застосовуються, та конкретизацією (визначенням)
існуючих форматів.
Ураховуючи проведені дослідження підходів
до класифікації роздрібних підприємств та визначення класифікаційних ознак, доцільно розробити
систему класифікаційних ознак для подальшої
класифікації роздрібних торговельних підприємств,
серед яких: місце розташування; товарна спеціалізація; розмір торговельної площі; характер процесу обслуговування; номенклатура послуг; типовий набір торговельно-технологічного устаткування; форма продажу товарів; кількість брендових
товарів; рівень цін; основний сегмент покупців.
Таким чином в подальшому доцільно сформувати систематизовану класифікацію підприємств
роздрібної торгівлі та розробити матрицю ідентифікації форматів роздрібної торгівлі.
Методичні аспекти роботи найкрупніших
міжнародних мережевих операторів роздрібної торгівлі описані закордонними авторами. Серед них
Б. Берман, Р.Варлі, Г.Джоунс, Ж.Жалє, Р. Кларк,
А.Кріє, М. Леві, М.Рафік, Х.Пік, С.Уолтон та інші.
Проблеми функціонування господарського
механізму галузі в сучасних економічних умовах
досліджували в своїх наукових працях російські
вчені Ю. Олександров, Л. Брагін, А.Городнов,
Т. Данько, В. Єгоров, Г. Іванов, М. Іоффе, Є. Карпова,
С. Корольова, В. Малишков, Б. Мусатов, Л. Нікулін,
А. Орлов, Т. Розанова, Р. Савкіна, Д. Сідоров,
Б. Солов’ев, І. Стукалова, А. Чапліна, О. Чкалова та
інші економісти.

Проблема розвитку споживчого ринку та
внутрішньої торгівлі як галузі економіки та виду
підприємницької діяльності розглядаються в роботах таких великих українських вчених, як В.Апопія,
В.Базилевича, А.Мазаракі, А.Садєкова, В.Точиліна,
Л.Фролової, Ю.Хом’яка, А.Шубіна та інших.
Але наукові праці, не дивлячись на широкий
спектр розглянутих проблем та глибину дослідження, не змогли охопити всі аспекти процесу
трансформацій роздрібних торгових мереж. Тому,
залишається актуальною необхідність теоретичних
та методичних розробок в частині визначення
класифікаційних ознак нових для української торгівлі форматів торгових мереж, що дозволить
ефективно вирішувати задачі задоволення різносторонніх потреб населення.
Поняття „вид (тип) торгівлі” та „формат
торгівлі” є дещо тотожними, але співвідносяться
між собою як загальне та часткове. Тобто поняття
„вид торгівлі” є більш загальним і може містити у
собі таку класифікаційну ознаку, як формат торгівлі. Для з’ясування цього питання доцільно дослідити існуючі підходи до класифікації як видів роздрібної торгівлі, так і форматів роздрібної торгівлі.
Слід відмітити, що деякі автори в теорії
торгівлі застосовують як синоніми наступні поняття − види роздрібної торгівлі, типи роздрібної
торгівлі, форми роздрібної торгівлі, формати
роздрібної торгівлі, це пов’язано із відсутністю
єдиного розуміння.
Метою статті є аналіз сучасних видів роздрібної мережі України та їх характеристика.
Особливістю сучасної роздрібної торгівлі в
Україні являється перехід до інтенсивного типу її
розвитку, збільшенню та інтенсифікації роздрібних
мереж, експансії глобальних закордонних суб’єктів
торгівлі, загостренню конкуренції між крупними
роздрібними мережами. Роздрібний товарооборот в
даний час формується, в основному, комерційними
організаціями та підприємцями, які здійснюють
свою діяльність в стаціонарних мережах.
Роздрібна торгівля перетворюється в один із
основних факторів, який відображає рівень життя
населення та ефективність функціонування еко-
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номіки країни. В даний час перед роздрібною торгівлею визначені великі завдання, які передбачають
необхідності структурної перебудови роздрібних
торгових мереж, вирішення проблем, пов’язаних із
збільшенням кількості підприємств та їх розміщення.
В Україні сьогодні активізувалися інтеграційні процеси, з’явилися нові мережеві підприємства-гіганти. Якщо у 90-ті роки основною тенденцією було приватизація та розукрупнення
торгівлі, привалювання малого та середнього підприємництва, то протягом десяти останніх років
роздрібна торгівлі України поступово змінюється в
сторону системного збільшення кількості крупних
торгових об’єктів. Найбільші темпи зростання
мають сучасні види магазинів: гіпер-, супермаркети, Сash and Сarry, а також нові формати для нашої
країни – магазини на заправних станціях, моли. На
українському ринку спеціалісти відзначають зміни
в культурі споживання за структурою купівлі та
відвідування торгових підприємств. Якщо раніше
споживачі намагалися купити дешевий товар, то в
даний час вони вже звертають увагу на якість
продукції, середні ціни, а також можливість купівлі
товару в комплексі. У зв’язку з цим відмічається
зростання кількості торгових центрів, де можна
купити не тільки продукти на тиждень, але і все
необхідне.
У зв’язку з цим значна увага приділяється
видам та форматам магазинів. В Україні види та
типи торговельної мережі визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833
„Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного
обслуговування населення”, відповідно до якої для
провадження торговельної діяльності використовується роздрібна та дрібнороздрібна торговельна мережа. До торговельних об’єктів відносяться
магазин, який може бути: за товарною спеціалізацією
- продовольчим, непродовольчим, змішаним; за
товарним асортиментом - універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, комбінованим; за
методом продажу товарів - з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками або через торговельні автомати, а також павільйон, кіоск, ятка, палатка, намет, лоток, рундук,
склад товарний, крамниця-склад, магазин-склад.
Водночас існує Національний стандарт України
ДСТУ 4303:2004 „Роздрібна та оптова торгівля.
Терміни та визначення понять”.
Для того, щоб розібратися як структуризований роздрібний ринок, необхідно класифі-

кувати організаційні форми, які використовуються
в сучасній роздрібній торгівлі. На сьогодні виникла
плутанина, по-перше, через змішання різних класифікацій – української та західних, офіційної і
неофіційної, а по-друге – відсутністю жорсткого
контролю за дотриманням стандартів та розмитістю
торгових форматів в господарській практиці, які не
дають можливість провести чіткі межі.
Існуючий Національний стандарт України
ДСТУ 4303:2004 „Роздрібна та оптова торгівля.
Терміни та визначення понять” нажаль, не вирішує
багатьох назрілих проблем. В ньому відсутні
терміни багатьох торгових форматів, які з’явились
в Україні за останні десятиріччя, а запропоновані
терміни не завжди чіткі. Так, наприклад, в цьому
стандарті відсутнє чітке визначення терміну
відкритого ринку, є визначення терміну магазина,
але не приводиться класифікація саме сучасних
магазинних форматів, відсутні терміни „cash &
carry”, дискаунтери, „Будинок торгівлі”, „магазин
біля дому”, соціальний магазин і таке інше. В будьякому випадку ця класифікація будується на
характеристиках торгового об’єкту (мінімальна
торгова площа, характер асортименту товарів,
форми торгового обслуговування), але не враховує
характеристики ринкової ніші (цільові групи
споживачів). В результаті офіційні статистичні
органи використовують одну класифікацію, а
провідні маркетингові агентства – іншу. Таким
чином, виникають ускладнення під час вивчення
аналітичних звітів, тому що не завжди зрозуміло,
про що саме йде мова, як інтерпретувати ті чи інші
цифри.
Перш за все вважаємо за необхідне чітко
визначити принципи класифікації торгових форматів. Серед них можна виділити такі:
1) характер торгових об’єктів (наприклад,
магазинні та позамагазинні форми торгівлі). Перш
за все, щоб визначити характер торгових об’єктів
необхідно відповісти на питання, як відділити торговий формат магазину від того, що магазином
вважати не слід. По-перше, мова йде про стаціонарну споруду під дахом. Це необхідна, але не
достатня ознака того, що ми маємо справу з
магазином – наприклад, кіоски та павільйони їй теж
відповідають, а їх до магазинів відносити не прийнято. Тому, в разі магазина необхідно говорити не
просто про стаціонарну, а й про капітальну споруду
– з фундаментом та підведеними інженерними
комунікаціями. По-друге, приміщення магазину
має спеціально устаткований торговий зал, який
відділений від складських приміщень. І, по-третє, в
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магазині розміщені хоча б невеликі за розміром, але
відокремлені адміністративно-побутові приміщення (включаючи офісні та санітарно-побутові
приміщення). Таким чином, магазин може бути
визначений як спеціально устаткована капітальна
споруда з торговим залом, відділеним від складських та адміністративно-побутових приміщень.
При невиконанні цих умов мова повинна йти про
позамагазинну форму торгівлі.
2) територіальне розміщення торгових об’єктів (наприклад, ізольоване та групове). Як магазини, так і позамагазинні торговельні об’єкти
можуть розподілятися за методом територіального
розміщення – розміщуватися як ізольований один
від одного, так і шляхом групового розміщення на
площах, які знаходяться в адміністративному та
господарському веденні одного суб’єкта (на правах
власності або оренди цих площ). При груповому
розміщенні магазинів в єдиному будинку, ми маємо
справу з торговим центром (крупні торгові центри
мають назву моли). Групове розміщення позамагазинних форм торгівлі називаються ринками.
3) характер горизонтальної інтеграції торгових об’єктів (наприклад, незалежні та мережеві
магазини). Незалежні магазини мають своїх власників та управляються відокремлено один від
одного.
Мережеві магазини повинні мати наступні
форми зв’язків:
 формальні, які стосуються прав власності
(наприклад, торговельні об’єкти можуть знаходитись в єдиній власності або працювати на
основі франчайзингу);
 управлінські (пропонується єдина управлінська схема, яка реалізується компанією, при
цьому можлива різна ступень централізації
даної схеми);
 організаційно-технологічні (робота в єдиному
або близькому торговому форматі);
 символічні (робота під єдиною торговою маркою).
4) форми торговельного обслуговування (наприклад, самообслуговування або торгівля через
прилавок
5) характер цільових груп споживачів (наприклад, преміум або економічний сегменти), який
визначає споживчу нішу та відповідний статус
торгового об’єкту з точки зору стратифікації
споживчих груп.
6) якість обслуговування споживачів, що
включає в себе набір параметрів, серед яких виділимо: площа торгового залу; викладка товару ;

ефективна організація товарних секцій; наявність,
кількість та кваліфікація персоналу; програми
лояльності покупців; наявність служби доставки
товару, гарантія його обміну та повернення, фірмового обслуговування.
Не дивлячи на стрімкий розвиток „народного
капіталізму” відкритих ринків, в кінці 1990-х – на
початку 2000-х років все більш важливим фактором
розвитку роздрібної торгівлі стає виникнення та
розповсюдження нових магазинних торгових форматів.
1) Супермаркети – це магазини з торговою
площею від 600 до 2000 кв. метрів, торгові зали
деяких з них можуть досягати й 4000 кв. метрів, але
частіш за все – це площі в 1-1,5 тис. кв. метри, які
пропонують широкий товарний асортимент – від 4
до 20 тисяч найменувань (звичайно 10-15 тисяч
товарних позицій, приблизно 80% із яких
складають продовольчі товари). Зосереджені супермаркети в самих різних районах, але тягнуться до
центру та густо заселених міських територій.
Типовими прикладами цього формату є супермаркети компаній „Фуршет”, „Квіза трейд”, „ЕКОМаркет”. Для супермаркетів характерна висока
якість обслуговування. Відповідно, вони застосовують значну торговельну націнку (близько 30%),
орієнтуючись переважно на середній сегмент споживчого ринку.
2) Гіпермаркети набагато більші, їх торгова
площа, як правило, перевищує 5 тисяч кв. метрів,
але може досягати й 20 тисяч кв.метрів, пропонований ними асортимент перевищує 30 тисяч
позицій, а в окремих - досягає й 60 тисяч найменувань, частка продовольчих товарів тут менша,
ніж у супермаркетах – 60 - 65%. Гіпермаркети пропонують менш високу якість обслуговування, що
компенсується великим торговим простором, по
істині гігантським асортиментом й відносно
низькими цінами. Гіпермаркети характеризуються
ефективною організацією торгівлі, наданням споживачам спеціальних транспортних засобів, наявність просторого паркування. Вони охоплюють
частину середнього ринкового сегменту, але більшою мірою орієнтуються на економічний масовий
ринок, маючи більш низьку торгову націнку, ніж
супермаркети. В якості прикладу можна навести
гіпермаркети міжнародних операторів - Auchan,
Real, „О’Кей”, та українських — „Аматор”,
„Караван”.
3)Дрібнооптові магазини „кеш енд кері”, які
більш схожі на гіпермаркети і також мають великі
торгові площі (як правило, 8-10 тис.кв.метрів),
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широкий асортимент товару (20-40 тис.позицій),
пропонують відносно низькі ціни, які орієнтуються
на ціни відкритих ринків. Їх відмінність полягає в
об’єднанні торгових та складських площ, а також в
пропозиції товару відносно крупними партіями,
оскільки вони орієнтуються перш за все на
дрібнооптового покупця. Цей формат поєднує
дрібнооптовий та роздрібний формати. Розташовуються вони переважно в периферійних зонах.
Піонером такого торгового формату стала німецька
мережа „Metro C&C” та вітчизняний „Агромат”.
4)Дискаунтери, або універсами економкласу,
зовнішньо нагадують супермаркети, але, як правило, менші за розмірами (їх стандартна торгова
площа – 400 – 1000 кв.метрів). Товарний асортимент дискаунтерів значно менший (від 1 до 3 тисяч
найменувань) і орієнтований на товар, який швидко
реалізується. Дискаунтери орієнтуються на нижчий, найбільш масовий сегмент ринку, на тих, для
кого ціна є рішучим фактором при виборі магазину.
Відповідно, нижча в них і якість обслуговування.
Дискаунтери тягнуться до напівпериферійних та
периферійних міських зон. Серед найвідоміших
українських мереж, які працюють у форматі диска
унтера є мережа „АТБ-Маркет”, „Марс”.
5) соціальні магазини, які надають адресну
допомогу малозабезпеченим верствам населення,
тобто це акредитована торгова організація будьякої організаційно-правової форми, реалізуючи
вказані в асортиментних переліках товари, вартість
яких на 10-15% нижча середньоміської (або торгова
націнка в яких не перевищує 15%). Поряд з
офіційно акредитованими соціальними магазинами,
аналогічні функції можуть виконувати й звичайні
магазини, які з метою підтримки малозабезпечених
громадян здійснюють продаж товарів в ранковий
час зі знижкою 5-10%. В Україні формат соціальних магазинів поки що не застосовується.
6) „магазин біля дому”, який характеризується зручним (часто цілодобовий) режимом
роботи і, головне, розміщенням „в межах пішохідної доступності”. Потенційні споживачі таких
магазинів проживають в радіусі 400-800 метрів і
роблять покупки від двох до семи разів на тиждень.
В „магазинах біля дому” частіше здійснюються
окремі цільові покупки (з метою поповнення
прогалин в домашньому асортименті). Але окрім
утилітарної функції, такі магазини відіграють ще й
простішу соціальну функцію, коли стають елементом інфраструктури місцевих громад. Це локальні
магазини, в яких споживачі мають справу зі знайомими продавцями та зустрічають своїх сусідів;

вони стають місцем не тільки покупок, але й
сусідського спілкування, культурної комунікації. З
точки зору торгового формату „магазини біля
дому” організуються як мінімаркети з торговою
площею 300-500 кв. метрів (хоча в окремих
випадках вона може досягати й 1000 кв. метрів). Не
дивлячись на малу площу, вони пропонують
великий асортимент товарів повсякденного попиту
– від 4 до 7 тис. найменувань (основну їх частину
складають продукти харчування, в тому числі
робиться акцент на категорію „фреш”). Працюють
магазини в середньому ціновому сегменті, застосовуючи відносно високу торговельну націнку Прикладами цього формату є мережа „Большая ложка”
ПП „ТК „Реарді”, „ЕКО-плюс” компанії „ЕКОМаркет”.
7) Гастрономи класу преміум і суперпреміум
– за площею нагадують невеликий супермаркет
(500-1000 кв.метрів), але їх відмінна риса – робота
у вищому споживчому сегменті ринку й орієнтація
на забезпеченого покупця. Ціни в них на 40-50 %
вище за середній рівень, хоча багато товарів
доступні й середньозабезпеченим споживачам. При
досить різноманітному товарному асортименті (6-8
тис. найменувань), акцент робиться на високу
якість продуктів і рівень обслуговування. Розташовуються такі магазини, природно, у центральних
районах або поблизу елітних селищ. Ця група
магазинів має два підформати. Перший – це так
звані гастрономічні бутіки, де торговельна націнка
від 50 до 200 %. В них робиться акцент на ексклюзивність товарів. В Україні такі формати
відсутні. Другий, відносно більше демократичний,
торговий формат представлений великими супермаркетами преміум-класу, де вибір відносно менш
вишуканий, що компенсується більше різноманітним якісним асортиментом.
Таким чином, роздрібна торговельна мережа
– це загальна сукупність стаціонарних, напівстаціонарних, пересувних, віртуальних суб’єктів роздрібного продажу товарів і послуг, об’єднаних за
територіальною ознакою.
Складові елементи роздрібної торговельної
мережі представлені найрізноманітнішими видами
та типами роздрібних торговців: торговельними
комплексами, центрами, магазинами, дрібнороздрібними одиницями, торговими автоматами, пунктами продажу, поштою і віртуальними електронними мережами, ресторанами, кафе, їдальнями,
барами, комбінатами обслуговування, салонами
мод, ательє, перукарнями, пунктами побутового
обслуговування, ринковими комплексами, ринками,
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їхніми філіями, майданчиками для ведення дрібнороздрібної торгівлі, аптеками, аптечними ятками,
готельними комплексами, готелями, мотелями,
кемпінгами, прокатними ательє та пунктами тощо.
Роздрібна торговельна мережа має важливе
значення у будь-якій економічній моделі. Економічне значення полягає в раціональній організації
завершального етапу кожного окремого циклу
суспільного виробництва, забезпеченні швидкого і
стабільного доведення товарів до споживачів, здійсненні мобільного кругообігу грошових коштів.
Висновки. Неоднозначним та дискусійним є
питання щодо розуміння та сутності поняття формату та виду роздрібної мережі, яке призводить до
певної плутанини в теорії торгівлі. Невизначеність
формату роздрібних торговельних підприємств
ускладнює подальше позиціонування, що призводить до виникнення цілої низки проблем, серед
яких - невідповідності типів покупців та асортименту товарів і послуг, створення інтер’єру торгового залу, рівня цін тощо. Усе це впливає на суттєве зниження товарообороту, втрату покупців та
навіть банкрутство.
Відсутність чітких тлумачень та розумінь у
теорії призводить до виникнення проблем у практичній діяльності роздрібних підприємств, які
пов’язані з неможливістю визначення стандартів
оцінки ефективності діяльності підприємств того
чи іншого формату.
Обговорення проблематики форматів торгівлі є необхідною задачею для створення класифікації, у тому числі й видів роздрібної мережі. Але
класифікація є інструментом теорії торгівлі, і розвиток різновидів видів, типів та форматів торгівлі
допомагає суспільству розвиватися.
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Лопащук І. А.

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВОГО
РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Розглядаються питання організації та регулювання діяльності оптових продовольчих ринків і
контрактних компаній, досліджується їх функціональне призначення та проблеми становлення. Визначаються
основні завдання та принципи діяльності оптових ринків і контрактних компаній, а також фактори, які
впливають на ефективність їх функціонування.
Ключові слова: інфраструктура, агропродовольчий ринок, сільськогосподарська продукція, оптові
аграрні ринки, контрактні компанії, функції, завдання, принципи, ефективність.
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FORMATON OF THE MODERN FORMS OF WHOLESALE MARKET
INFRA-STRUCTURE OF THE UKRAINIAN FOODSTUFFS
Here are considered the questions concerning organization and regulation of the wholesale foodstuffs market
and contract companies activities, also their functional destination and formation problems are investigated. The main
tasks and principles of wholesale market and contract companies activities and also factors which influence upon the
effectiveness of their functioning are indicated.
Keywords: infra-structure, agrofood market, agricultural products, wholesale agrarian markets, contract
companies, functions, tasks, principles, effectiveness.

Вступ. Ефективне функціонування агро промислового сектору України залежить від наявності
і ступеню розвиненості інфраструктури агропродовольчого ринку, що забезпечує вихід товаровиробників, оскільки основна функція інфраструктури – це сприяння товаровиробникам у доведенні
їхньої продукції до споживачів і забезпечення її
реалізації.
Існуючі канали реалізації сільськогосподарської продукції не формують пропорційну структуру узгодження попиту і пропозиції і не забезпечують ефективний економічний обмін.
Питанням формування, розвитку інфраструктури та ефективності діяльності окремих її елементів присвячені праці таких вчених, як В.Апопій [1],
П.Гайдуцький [2], П.Саблук, Г.Черевко [3],
О.Шпичак, О.Сохацька, В.Юрчишин та ін. Разом з
тим у сучасних реаліях формування організованого
аграрного ринку багато питань інфраструктурного
забезпечення потребують подальшого дослідження.

них цін і цим самим сприяти збільшенню доходів
аграрних підприємств.
У структурі каналів реалізації сільськогосподарської продукції останніми роками з’явилися
нові елементи інфраструктури, серед яких особливий інтерес представляють оптові аграрні ринки і
контрактні компанії. Основною їх функцією є поліпшення умов і прискорення просування продукції
до роздрібної торгівлі та ефективна її реалізація.
Оптові ринки сільськогосподарської продукції це ефективний елемент мережі постачання
сільськогосподарської продукції від виробника до
споживача, оскільки тут формуються оптові товарні партії, визначаються реальні ринкові ціни,
здійснюється переміщення товарних потоків. Інфраструктура оптового аграрного ринку охоплює
оптові, дрібнооптові та оптово-роздрібні ринки
сільськогосподарської продукції. Оптовий продовольчий ринок – це територія, на якій розміщується
торговий центр з торговельним залом та мережею

Оптовий аграрний ринок

Сільський
товаровиробник

Посередники

Переробні
підприємства

Торгові
ринки

Роздрібна
торгова мережа

Рис. 1. Складові оптового аграрного ринку
Метою статті є аналіз каналів реалізації
сільськогосподарської продукції товаровиробниками і обґрунтування сучасних форм інфраструктури оптового ринку продовольства України.
У такому контексті важливо розвивати таку
інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції, яка покликана забезпечити прозору й
стабільну систему вільного просування продукції,
знизити цінові ризики шляхом формування реаль-

приміщень і споруд для дороблення і забезпечення
режимного зберігання продукції (сховища, склади,
сортувально-пакувальні лінії, обладнання для охолодження продукції та спеціальний транспорт).
Функціонування оптового аграрного ринку,
як форми інфраструктури, залежить від значної
кількості фізичних та юридичних осіб різних організаційно-правових форм, діяльність яких направлена на задоволення інтересів кожного (рис. 1).
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Досвід закордонних оптових ринків свідчить, що концентрація підприємств, що займаються
оптовою торгівлею продовольчими товарами в
одному місці, має ряд переваг. Створюється ефективна система ціноутворення, де ціни регулюються
попитом і пропозицією, формуються партнерські
зв'язки між учасниками продовольчого ринку [5].
У більшості країн оптові ринки в основному
використовують для реалізації м'ясної, молочної,
плодоовочевої, рибної та іншої продукції, що
швидко псується, а бакалійні товари на оптових
ринках подані як супутні товари.
Наприклад, у Франції діють десятки великих
оптових ринків спеціалізованого та універсального
характеру. Через ці ринки реалізується більше 50
відсотків поголів'я великої рогатої худоби; 75
відсотків овець; 45 відсотків овочів і фруктів.
Створюючи оптові продовольчі ринки як
товаропровідну інфраструктуру для реалізації продукції, держава вирішує ряд проблем економічного
і соціального характеру.
Ціни, які встановлюються на оптових продовольчих ринках, є орієнтиром при визначенні договірних цін та гарантованих закупівельних цін
державою.
Однак система оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні потребує вдосконалення.
Зокрема, регіональні оптові ринки мають
спиратися на розвинену мережу дрібнооптових
ринків у сільській місцевості, де виробляється
сільськогосподарська продукція і формуються
первинні ланки її заготівлі, збуту й руху до
торгової мережі регіональних та національних
ринків. Їх створення зумовлено багатогалузевим
характером діяльності підприємств і організацій
регіону, різноманітними формами їх власності,
масштабністю виробництва та високою розосередженістю їх на території й необхідністю наближення споживачів сільськогосподарської продукції
до її виробників. Адже, більше половини валового
виробництва аграрної продукції припадає на
дрібних виробників (табл.1).
В свою чергу, ефективність функціонування
дрібнооптових ринків як інфраструктурних елементів ринку продовольства визначатиметься ефективною співпрацею виробників і споживачів на засадах вільного й прозорого ціноутворення на підставі
дії ринкового механізму, складовими якого є попит
і пропозиція, ціна та конкуренція. Їхня діяльність
сприятиме розв'язанню проблеми відповідності
стандартів і сертифікації якості продукції до євро-

пейських та світових норм і зняттю бар'єрів у
просуванні сільськогосподарської продукції як на
загальнонаціональному ринку, так і виходу на зовнішній.
Таблиця 1
Питома вага особистих селянських
господарств у виробництві основних продуктів
харчування у 2008 р.
Основні продукти
харчування
М'ясо всіх видів
Молоко
Яйця
Зернові
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди

% до загального обсягу
51,3
82,2
43,4
21,0
19,0
97,8
86,1
84,5

Основні завдання, які покладаються на них,
це:
 організація продажу продукції відповідно
до правил торгівлі;
 дотримання вимог якості продукції й
відповідного асортименту;
 дослідження та маркетинговий аналіз ринків збуту;
 формування замовлень на сільськогосподарську продукцію та укладення відповідних угод;
 формування оптових партій продукції та
їхня реалізація споживачам;
 встановлення рівня взаємовигідних цін
виходячи з попиту і пропозиції та кон'юнктурних
міркувань;
 прозорість товарно-грошових відносин і
доступність до ринкової інформації усіх суб'єктів
цього ринку.
Діяльність таких ринків сільськогосподарської
продукції мала б ґрунтуватися на таких принципах:
 раціональне розташування в регіоні з урахуванням кліматичних умов і розвитку комунікацій;
 врахування потреб виробників та можливостей регіональних переробних підприємств сільськогосподарської продукції;
 максимальна наближеність споживача сільськогосподарської продукції;
 вибір організаційно-правових форм їх діяльності в рамках чинного законодавства;
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 дотримання обґрунтованих розмірів та
надходження відповідного обсягу й асортименту
продукції.
Тобто, оптові ринки мають стати не лише
елементом інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, а й первинною ланкою і
організаційно-технологічною одиницею економіки
держави. На регіональному рівні оптові рики
повинні перерости в аграрні центри, де покупці й
продавці зможуть купити чи продати продукцію,
провести розрахунки та одержати кредит, мати
повну інформацію про ціни, попит і пропозицію на
продукцію.
Проте формування мережі оптових ринків
має ряд перешкод. Зокрема, це відсутність необхідного законодавчого нормативно-правового регулювання; відсутність готових управлінських рішень, а також необхідних матеріальних і людських
ресурсів; недостатня увага до цієї проблеми з боку
усіх гілок влади.
Іншим видом ринкової інфраструктури є
контрактні компанії, тобто такі структури, які
об'єднують виробників сільськогосподарської продукції з переробними підприємствами, а також
іншими юридичними і фізичними особами.
Контрактні компанії - це самостійні, добровільні комерційні товариства продавців, покупців і
посередників, які об'єднуються на пайових принципах для здійснення оптових операцій купівліпродажу сільськогосподарських продуктів і сировини за контрактами у визначених місцях і за
встановленими правилами торгівлі. Як торговельна
структура контрактні компанії від себе не укладають угод про купівлю-продаж, оскільки не мають
реальної продукції. Вони є третьою стороною в
угодах при оптовій купівлі-продажу, які укладаються їх членами.
Основні завдання контрактних компаній
полягають у забезпеченні безпосередньої взаємодії
товаровиробників і споживачів сільськогосподарської продукції та сировини з метою погодження
попиту, пропозицій і цін на них, прискоренні та
спрощенні руху товаропотоків, взаєморозрахунків і
платежів та забезпеченні товаровиробникам і споживачам сільськогосподарської продукції можливостей виходу на немонополізований конкуренттний ринок.
З урахуванням цього контрактні комерційнопосередницькі структури повинні виконувати такі
основні функції:
 інформаційно-координаційна діяльність;
 торгові операції;

 правове і технічне оформлення торгових
операцій.
Для здійснення своєї діяльності, утримання
виконавчої дирекції контрактні компанії формують
основні фонди та основні засоби, які є їх майном.
Контрактні компанії не передбачають одержання високих прибутків. Тому надходження коштів з різних джерел у загальній сумі повинні
забезпечити покриття поточних витрат і отримання
мінімуму (2-3%) прибутку, який використовується
в основному для розвитку виробничої інфраструктури компаній.
Через контрактні компанії можуть укладатися угоди на різні товари (сільськогосподарську
продукцію, продукцію переробки, матеріальнотехнічні ресурси та ін.), тому для зручності у
практичній роботі бажано використовувати типовий контракт. Контракт є документом, що фіксує
досягненні домовленості двосторонньої угоди між
юридичною (фізичною) особою, що має намір
продати товар, і покупцем, що хоче придбати той
товар на певних умовах. Якщо ж контракт укладається через контрактну компанію і реєструється в
ній, то з двосторонньої угоди він перетворюється у
тристоронню, де взаємна відповідальність контрагентів перетворюється у відповідальність перед
компанією, через яку укладено контракт.
Компанія знаходить покупця, якого задовольняють умови товаровиробника щодо відповідного товару. Між контрагентами укладається угода.
Контракт реєструється в компанії і надалі нею
контролюється виконання даної угоди. У разі
відмови одного з партнерів від виконання зобов'язань компанія використовує страховий внесок
на погашення заборгованості, стороні, що зазнала
збитків, і подає від свого імені позов до суду для
утримання неустойки.
Ініціатива створення контрактних компаній
може належати різним організаціям: сільським
товаровиробникам, споживачам продукції, переробним підприємствам, державним органам, комерційним структурам, а також іншим юридичним і
фізичним особам, включаючи іноземні. Ініціатор
визначає організаційну групу, яка виконує всю
підготовчу роботу. Кількісний склад засновників не
обмежується. Вибір організаційно-правової форми
контрактної компанії визначається на установчих
зборах, де приймається і її статут. Вони створюються шляхом об'єднання пайових внесків, фінансових ресурсів, майна та іншої власності членівзасновників. Реєстрація здійснюється відповідно до
законодавства.
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Контрактні компанії можуть об'єднуватись у
регіональні спілки, асоціації та інші структури для
координації діяльності, захисту інтересів своїх
членів, реалізації загальних та регіональних цільових програм розвитку продовольчого ринку. Вони
можуть мати свої філіали, які користуються всіма
правами, наділятися обов'язками основного підприємства і бути підзвітними йому. Контрактні
компанії здійснюють свою діяльність відповідно до
статуту і встановлених правил торгівлі.
Висновки. Формування сучасних інфраструктурних форм агропродовольчого ринку є доцільним. Для сільськогосподарських виробників ефективність функціонування оптових ринків чи контактних компаній мали б означати забезпечення
гарантованого збуту їхньої продукції та узгодження
взаємоприйнятого рівня збутових цін, а для інших
суб’єктів – споживачів, з якими укладаються угоди,
гарантоване постачання у визначений строк певного обсягу продукції відповідно до асортименту та
якості.
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ЛОГІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В статті розглядається суть трансформації економічних систем, її особливості та принципи
здійснення; розкривається послідовність трансформаційних процесів у вітчизняній економічній системі та
фактори, що впливають на ефективність трансформації.
Ключові слова: економічна система, трансформація, реформа, фактори, обмеження, принципи.

Melnyk I. M.

LOGIC AND FEATURES TRANSFORMATION OF UKRAINE
ECONOMIC SYSTEM
In the article the essence of the transformation of economic systems, its features and principles of
implementation; disclosed sequence of transformation processes in our economic system and factors that affect the
efficiency of transformation.
Keywords: economic system transformation, reform, factors, restrictions principles.

Вступ. Процес соціально-економічної трансформації українського суспільства розпочався більше десяти років назад, але до сих пір визначає хід і
спрямованість всіх економічних, соціальних і політичних аспектів життя нашої країни. Протягом

всього цього періоду він є предметом досліджень
вітчизняних і зарубіжних економістів та суспільствознавців. Дискусія щодо проблем трансформації
економічної системи викликана складністю та
неоднозначністю процесів економічної перебудови
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України, недостатньою результативністю ринкових
реформ. В зв’язку з цим повільний процес структурних перетворень у взаємозв’язку з інституціональними і соціальними перетвореннями розглядається як одна з основних перешкод на шляху до
економічного зростання в Україні.
Процес трансформації економічних систем
ще не розкритий у всій складності радикальних
ринкових реформ перехідного періоду та майбутніх
етапів розвитку. В зв’язку з цим актуальними є
проблеми виявлення тенденцій трансформації економічних систем, дослідження особливостей сучасного її етапу, визначення впливу інноваційного
розвитку на процеси перетворення економічних
систем.
Дослідження трансформації економічних
систем спочатку почалося в рамках історичної науки, коли було поставлено питання про циклічність
історичного розвитку країн (Сима Нянь, альБерунь, Ібн Хальдун). Ці проблеми розробляються і
понині (М. П. Іващенко, В. І. Кушлин, С. Л. Любімцева, С. В. Мокічев, Н. В. Мухаровський). З проблем трансформації економічної системи в умовах
державного планування відомі роботи таких економістів, як А. В. Дьяченко, Л. І. Абалкін,
Г. Д. Івлєв, В. В. Кліманова, Л. Ю. Мажар,
Ю. Я. Ольсевич, О. Ф. Удалова, М. М. Узякова,
Л. С. Чорного. У цих роботах аналізуються закономірності трансформації економіки перехідного
періоду, проблеми економічної стабілізації, зміни
ролі та функцій держави, фінансової, грошовокредитної, соціальної політики, розробляються теорії періодизації, розвитку суспільства, економіки,
моделюються економічні системи, прогнозується
розвиток економіки країн.
Разом з тим не досліджені проблеми розвитку окремих складових економічної системи,
зокрема сфери товарного обігу, а також загальні
закономірності, напрями, тенденції, перспективи,
фактори і процеси їхньої трансформації.
Метою статті є виявлення логіки процесу
трансформації вітчизняної економічної системи
загалом та сфери товарного обігу зокрема.
В широкому значення термін „трансформація” означає перетворення чого-небудь, тобто
надання чому-небудь іншого виду, перехід в інший
стан тощо [1]. Трансформація економічної системи
– це процес безперервних перетворень, видозмін
цієї системи з метою економічного розвитку [2].
Процес трансформації економічної системи
в цілому і товарного обігу зокрема, здійснюється на
основі дотримання таких принципів:

1) трансформація не повинна призводити до
втрати здатності економічної системи оптимізуватися за критерієм ефективності використання
ресурсів. Збільшення значення цього критерію
свідчить про удосконалення економічної системи, а
зниження – про її деградацію;
2) трансформація економічної системи як
процес її цілеспрямованого удосконалення, але не
руйнування, може мати тільки поступовий еволюційних характер.
Трансформація соціально-економічної системи України – це взаємопов'язані революційні та
еволюційні зміни економічних, соціальних і політичних структур суспільства, які були викликані
наростаючою суспільною кризою 80-х рр. [3]. Ці
зміни мають на меті певну соціально-економічну та
політичну модель суспільства, яка забезпечувала б
задоволення економічних, соціальних і політичних
потреб громадян країни і, з іншого боку, забезпечувала б в умовах глобальної інформаційної та
технологічної революції гідне місце країни у
світовому співтоваристві.
Виходячи з такого розуміння, трансформація
розглядається як сукупність спрямованих змін
суспільних систем та інститутів (реалій українського суспільства), які створюють нові відносини в
економічній, соціальній і політичній сферах, відносини, засновані на принципах ринкового обміну,
оптимальному (з точки зору суспільного сприйняття) балансі особистої економічної і соціальної
відповідальності громадян і державного втручання
в економічні та соціальні процеси, політичної демократії.
Другий зріз процесу трансформації – це
зміна технологічної структури економіки суспільства, створення умов для інноваційного розвитку та
забезпечення на цій основі достатнього рівня доходів громадян, гідного місця країни в міжнародному поділі праці [4]. Обидва цих зрізи трансформації мають власну цінність. При цьому передбачається, що зміни в економічних, соціальних і політичних умовах суспільства є важливим чинником
його технологічних змін.
З політекономічної точки зору „трансформація” є більш ширшим поняттям, ніж поняття
„реформа”, оскільки поняття трансформації включає в себе крім змін, регульованих на адміністративно-політичній основі, також і зміни у мотиваціях і способах поведінки індивідуумів-членів суспільства, зміни не тільки правил, але і результатів
їх суспільної активності, зміни соціокультурної та
технологічної структури суспільства, тобто зміни,
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які не можуть бути створені прямими реформуючими діями, а є похідними першого, другого і
більшого порядків від цих дій [5]. Іншими словами,
трансформація включає в себе не тільки реформи, а
й похідні зміни суспільства від цих реформ, зміни,
що мають певну спрямованість (певний вектор) в
історичному контексті. Реформа (політична, інституціональна, економічна) може розглядатися як
стартовий момент трансформації, етап ініціації змін
суспільства, власне і є трансформацією. Реформа –
це дискретний набір дій, трансформація ж – безперервний процес змін в суспільстві на різних
рівнях, що має тривалу протяжність у часі. Трансформацію можна розглядати як єдність революційної складової (реформа) і наступних еволюційних недискретних змін суспільства.
Оскільки зміни в еволюційному плані – це
безперервний процес без початку і кінця, досить
важко визначити межі якогось окремого відрізка
цих змін, у нашому випадку, відрізка, котрий
позначається як трансформація (трансформаційні
зміни) соціально-економічної системи України.
Кількісно цей процес відрізняється інтенсивністю
змін елементів суспільної реальності. Він також
відрізняється наявністю вектора змін, який трансформує вихідну систему в систему з якісно іншими динамічними та статичними характеристиками.
Ці дві характеристики (підвищена інтенсивність
змін та наявність вектора змін) дозволяють визначити процес трансформації як революційний процес.
Ретроспективний аналіз моменту виникнення
в суспільстві цих двох характеристик дозволяє
визначити і період початку даного процесу (трансформації). На думку автора, коректно говорити про
1989 рік як про деякий водорозділ між відносно
згладженим наростанням змін при відсутності
чіткого їх вектора і початком їх експоненціального
зростання. Процес формування і розвитку трансформації економічної системи здійснювався в такій
послідовності.
Початкова соціальна інновація, яка стосувалася зміни принципів життєдіяльності суспільства,
підсумовані в гаслах „перебудови, демократизації і
гласності” (а саме таким чином ці гасла і сприймалися суспільством, які звикли жити в умовах
планової економіки та тоталітарного суспільства)
відповідала базовим потребам членів суспільства,
що спричинило за собою появу категорії осіб, які
стали учасниками процесу трансформації [6]. Таким чином відбулася ініціація процесу. Далі (або
одночасно з цим), процес пройшов бар’єр соціаль-

ного контролю, оскільки опонуюча йому частина
суспільства не змогла навести достатньо аргументів
і не мала достатніх сил, щоб його зупинити. Таким
чином, стадія ініціації процесу перейшла в стадію
його розвитку. Він став незворотним процесом.
Іншими словами, з певного моменту інерція процесу (вектора спрямованих змін суспільної реальності) зрівноважила і перевищила інерцію вихідної
системи. Процес став самопідтримуючим в силу
того, що після деяких якісних змін його внутрішній
потенціал перевищив деякий критичний рівень. Він
придбав деякий певний вектор руху, його ключові
завдання (і, відповідно, рамки процесу) були більш
чітко визначені (в економічних і соціальних термінах).
Далі процес трансформації став ініціювати
похідні процеси, такі як, наприклад, диференціації
доходів і соціального розшарування, приватизація і
роздержавлення власності, лібералізації ринків та
цін і т.д. З цього ж, часу, значно збільшилася
інтенсивність змін, які відбуваються в рамках процесу. Якщо раніше процес був як би одновимірним,
то з деякого моменту суспільні зміни в рамках
процесу, який створив ряд похідних процесів, стали
накладатися один на одного і генерувати нові
зміни.
Структура процесу трансформації така, що
на початкових стадіях визначальними факторами її
розвитку виступають фактори скоріше соціальнополітичного характеру, ніж фактори економічні.
Надалі це співвідношення змінюється і економічні
чинники та економічні результати трансформації
стають визначальними в аналізі та оцінці процесів,
що відносяться до трансформаційних. Внаслідок
цього достатньо очевидною є обставина, що методологія аналізу процесу як єдиного цілого повинна
поєднувати в собі елементи соціологічного та
економічного аналізу.
Представляє інтерес аналіз якісних та кількісні обмежень процесу соціально-економічної
трансформації. На думку автора, якісні обмеження
процесу є елементами соціального контролю з боку
суспільства за тим, щоб процес у своєму розвитку
не переступав деяких норм, які суспільство сприймає як надзвичайно значущі. Ці обмеження, очевидно, формувалися і видозмінювались в міру
розвитку процесу трансформації. До деякого часу,
поки процес трансформації не став домінуючим у
суспільній системі, обмеження зв'язувалися з
вимогою підпорядкування інерції існуючої системи. Вони формулювалися приблизно таким чином:
не зачіпати основ соціалізму, будувати (через
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процес трансформації) соціалізм з людським обличчям, забезпечувати поєднання планових та ринкових принципів і т.д. У якийсь момент конфлікт
між логікою процесу трансформації та інерцією
системи призвів до того, що ці обмеження були
зняті. З цього моменту виникла ситуація, коли
процес протягом деякого часу розвивався без явних
обмежень. Так, такими обмеженнями вже не є ні
вимога збереження державного устрою (логіка
процесу трансформації виявилася сильнішою, що
призвело до розпаду СРСР), ні стандарти життєвого
рівня ні будь-які інші. На нашу думку, процес
формування якісних обмежень процесу трансформації до теперішнього часу не завершений.
Як зазначалося вище, основні процеси
початкового періоду трансформації змогли генерувати цілий ряд процесів наступного рівня, які в
подальшому почали розвиватися автономно. Момент, коли еволюція політичних процесів призвела
до формування умов для початку процесів економічної трансформації є моментом початку
економічної трансформації системи. На цій стадії в
якості лідируючих процесів виступили процеси, які
стосуються економічних умов функціонування суспільства, а саме лібералізація стосовно до системи
цін і умов зовнішньоекономічної діяльності та
приватизація державної власності. На основі цих
процесів почався процес створення ринку товарів,
послуг та капіталу. Надалі, на базі суспільних змін,
створених в рамках цих двох процесів, виникають
цілий ряд інших, які визначають вже наступні
стадії трансформації.
Висновки. Трансформація – неоднорідний
процес, в рамках якого відбуваються різні зміни,
що відрізняються за своєю смисловою спрямованості, але, тим не менше, мають деяку, логіку, що
їх об'єднує. Такий стан справ, при якому історичний процес розвивається за схемою „ініціація

основного процесу - його розвиток - ініціація і
розвиток гами похідних процесів” характерний
різною мірою усім історичним періодам. Однак,
теперішній період соціально-економічної трансформації в Україні, має свої особливості. Головна
особливість – це інтенсивність змін в різних сферах
суспільних відносин. Про такі періоди кажуть, що
вони революційні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто питання, присвячені процесам сегментування цільових ринків у сфері
ресторанного господарства. Запропоновано концепцію сегментування на основі моделі взаємовідносин
клієнтів з підприємствами ресторанного господарства.
Ключові слова: сегмент, маркетинг взаємовідносин, підприємства ресторанного господарства, життєвий цикл взаємовідносин.

Shtal T. V.

CONCEPTUAL BASES OF SEGMENTING CUSTOMERS OF
RESTAURANTS AND CATERING ENTERPRISES
The article deals with the issue devoted to the processes of segmenting target markets in restaurants. The
concept of segmentation model based on customer relationships with companies restaurants.
Keywords: segment, marketing relationships, restaurants and catering enterprises, life cycle relationship.

Вступ. Ефективність маркетингової діяльності будь-якого підприємства значною мірою
залежить від своєчасного та вірного визначення
кола потенційних споживачів, адже цільовий ринок
формує фундаментальну основу для розробки
маркетингової стратегії. Це положення, зокрема,
стосується підприємств, які функціонують на ринку
ресторанного господарства (РГ).
Дослідження з питань проблем та особливостей процесів сегментування відображені у
наукових
роботах
таких
дослідників,
як
А. Аветисова, Г. П'ятницька, М. Зінельдін,
К. Гренроос, І. Полєжаєв, Г. Васильєв, С. Хмирова.
Роботи зазначених авторів характеризуються наявністю великої кількості різноманітних концепцій та підходів до сегментування, але, незважаючи на це, на практиці більшість вітчизняних
підприємств все ще стикається з багатьма проблемами в процесі встановлення цільового ринку та
відносинах зі споживачами. У зв’язку з цим
дослідження за обраним напрямком потребують
поглиблення шляхом систематизації матеріалу та
розробки й обґрунтування ефективного концептуального підходу до сегментування споживачів
послуг підприємств ресторанного господарства
(РГ).
Метою дослідження є розробка концептуальних засад сегментування споживачів послуг
підприємств ринку ресторанного господарства.

Ринкове сегментування формує базис для
наступного вибору цільових сегментів і стратегій
позиціонування підприємств ресторанного господарства. Умілий підхід до сегментування ринку і глибоке
розуміння його задач дозволяють підприємствам
ресторанного господарства одержати цінні конкурентні переваги, що полягають у визначенні цільового
ринкового сегмента, найбільш сприйнятливого до
маркетингових зусиль підприємств РГ.
Сегмент ринку підприємств РГ можна визначити як частину ринку, групу реальних і потенційних споживачів послуг підприємств ресторанного господарства, які мають загальні нужди, що
породжують конкретні потреби і які, виходячи з
наявності своїх ресурсів та фокусування ядра бізнесу, здатні задовольнити краще за своїх конкурентів.
Дослідження концептуальних підходів до
сегментування ринків виявило наявність безлічі
способів, якими може бути поділений досліджуваний ринок для досягнення цілей маркетингової
стратегії підприємств РГ. Процес сегментування, на
наш погляд, повинен розглядатися не як механічний розподіл ринку на окремі сегменти з
урахуванням спільності інтересів споживачів, а як
складний процес виділення цільових сегментів,
виходячи із сучасної концепції створення споживчої цінності для потенційних клієнтів на основі
принципів „економіки відносин” у противагу
економіці обміну.
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Сегментування повинне розглядатися як
важливий елемент ділової маркетингової мережі
підприємства, що є результатом маркетингу партнерських взаємовідносин і являє собою унікальні
нематеріальні активи компанії, що для їхнього
створення і підтримки вимагають нових напрямків
у маркетинговій діяльності: встановлення і постійне здійснення комунікацій з кінцевим споживачем;
безпосереднє підключення кінцевого споживача до
процесу розробки і створення товару чи послуги;
розвиток партнерських відносин з різними
суб'єктами ринку; розвиток сервісного компонента
і підвищення якості обслуговування; інтеграція в
єдиний процес діяльності окремих самостійних
суб'єктів ринку, що спеціалізуються на різних
видах маркетингової діяльності [1].
Виходячи з вище викладеного, пропонується процес сегментування розглядати не як разову механічну дію, а як складний процес формування ядра економічного профілю своїх клієнтів і
ядра пропонованих послуг.
Отже, сегментування ринку товарів і послуг підприємств ресторанного господарства, на
думку автора, повинне базуватися на принципах
нового підходу в маркетингу – взаємодія і відносини.
Через те, що клієнти не піддаються однозначній сегментації і більшість з них вимагає до себе
індивідуального підходу, ефективність використання класичної концепції маркетингу, що базується
на розробці стандартного комплексу маркетингу
для середньостатистичного споживача, значно
знижується й у сучасних умовах набуває актуальності концепція маркетингу взаємодії. На підставі
проведених досліджень, можна сформувати власну
модель сегментування споживачів на підставі
життєвого циклу взаємовідносин клієнтів з
підприємствами РГ (рис. 1.). На первісній стадії –
пошуку нових споживачів – метою маркетингу є
створення інтересу до підприємства і його послуг,
адже тут мова йде про потенційних клієнтів. Така
задача щонайкраще виконується за допомогою
інструментів традиційної маркетингової діяльності
- реклами, персональних продаж, паблік рилейшнз.
Коли покупець ознайомився з пропозицією
організації, він вступає на другу стадію життєвого
циклу взаємовідносин. Задача підприємства на
цьому етапі – перетворити загальну зацікавленість
клієнта в реальний продаж. Наскільки сприятливе
враження здійснить це безпосереднє знайомство
покупця з можливостями підприємства, залежить

від ефективності організації і управління маркетингом взаємовідносин.
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Рис.1. Модель життєвого циклу
взаємовідносин клієнтів з підприємствами РГ
Умовні позначки: А0 – сегмент потенційних клієнтів; А1 – сегмент клієнтів, що знаходяться
на початковій стадії взаємовідносин; А2 – сегмент
клієнтів, які знаходяться на стадії розвитку взаємовідносин; А3 - сегмент клієнтів, які знаходяться
на стадії підвищення рівня взаємовідносин; А4 сегмент лояльних клієнтів; А5 – сегмент клієнтів,
що на певній стадії надали перевагу конкурентам;
рівня взаємовідносин стане лояльним до
підприємств РГ; Р35 - ймовірність того, що клієнт,
опинившись на стадії підвищення рівня взаємовідносин, надасть перевагу конкурентам; Р41 –
ймовірність того, що лояльні клієнти сприятимуть
залученню нових; Р44 - ймовірність того, що
клієнти залишаються лояльними до підприємств РГ
тривалий час; Р45 – ймовірність того, що клієнт по
завершенні циклу взаємовідносин надасть перевагу
конкурентам.
Р01 – ймовірність того, що потенційний
клієнт перейде на початкову стадію взаємо відносин; Р12 - ймовірність того, що клієнт перейде з
початкової на стадію розвитку; Р15 - ймовірність
того, що після початкової стадії взаємовідносин
клієнт надасть перевагу конкурентам; Р23 – ймовірність того, що клієнт перейде зі стадії розвитку
взаємовідносин на стадію підвищення їх рівня; Р25
- ймовірність того, що клієнт, пройшовши стадію
розвитку взаємовідносин, надасть перевагу конкурентам; Р34 - ймовірність того, що клієнт після
підвищення
Якщо результат оцінки потенційним покупцем організації та її послуг був позитивним, то це
приводить до останньої стадії життєвого циклу —
лояльності (процесу споживання). Від того, чи буде
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Імовірністьзамовлень

покупець задоволений якістю наданої послуги чи
ні, будуть виконані дані підприємством обіцянки
або не будуть, залежить можливість повторних
продажів і створення доброзичливої і сприятливої
думки про організацію і встановлення тривалих
взаємовигідних відносин.
Життєвий цикл взаємовідносин клієнта з
підприємствами реально може бути застосований
до сегментування клієнтів мережі ресторанів, що
мають картки лояльності. Модель має давати
відповідь на питання як зробити так, щоб клієнти
збільшили кількість відвідувань ресторанів, перейшли до сегменту лояльних клієнтів. Взаємозв’язок
між частотою відвідування та імовірністю замовлень досліджено у роботі Полежаєва І.Є. Згідно
постулату, наведеному в цій роботі, чим більше
часу пройшло з моменту останнього замовлення,
тим менше імовірність майбутнього замовлення [2].
З урахуванням цього взаємозв’язку на основі бази
даних клієнтів, сформованої шляхом анкетування
споживачів підприємств ресторанного господарства
міст Донецька та Харкова, побудовано графік
залежності відповідних показників (рис.2).
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Модель, зображена вище, показує, як зробити з потенційних клієнтів постійних за допомогою поетапного розвитку взаємовідносин. При
цьому, залежно від стадії протікання процесу підприємство може використовувати певні стратегії
поведінки.
Отже, глибинний аналіз існуючих методів
та ознак сегментування споживачів продукції
підприємств ресторанного господарства дозволив
дійти висновку, що наряду з різноманітними ознаками профілю клієнта важливими виступає сегментування за стадіями взаємовідносин.
Висновки. Проведене у роботі дослідження дозволило дійти наступних висновків: 1. Уточнено визначення сегменту ринку товарів і послуг
підприємств РГ. 2. Узагальнено досвід вітчизняних
і зарубіжних дослідників сучасних підходів щодо
сегментування ринку товарів та послуг підприємств
РГ. 3. Запропоновано здійснювати сегментування з
урахуванням принципів теорії відносин і концепції
маркетингу взаємодії. 4. Кількісний і якісний стан
фаз життєвого циклу відносин і мотиви міграції
споживачів з однієї фази життєвого циклу відносин
у другу пропонується розглядати на основі
постійного оновлення та аналізу клієнтської бази
даних.
Перспективи подальших досліджень полягають у практичному обґрунтуванні та запровадженні концепції життєвого циклу взаємовідносин
клієнтів з підприємствами ресторанного господарства.
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Рис. 2. Залежність імовірності замовлень від
останнього замовлення на підприємстві РГ з
урахуванням циклу взаємовідносин з клієнтом
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Форма кривої описує основні етапи життєвого циклу взаємовідносин клієнта з підприємством. Ключова ідея дослідження визначеної
залежності полягає в тому, щоб проаналізувати рух
клієнта з початкової стадії (А1) до стадії розвитку
(А2) та перехід на стадії підвищення рівня
взаємовідносин (А3) і досягнення стадії лояльності
(А4) і утримання клієнта на цій стадії.
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СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Розглядаються суть і видове різноманіття господарських зв’язків підприємств роздрібної торгівлі в
умовах ринкових відносин, аналізуються деякі проблеми практичної діяльності роздрібних торговців з
організації системи господарських зв’язків в умовах конкурентної економіки, пропонується використання
теорії та інструментарію логістики для підвищення ефективності господарських зв’язків підприємств
роздрібної торгівлі
Ключові слова: господарські зв’язки, комерційні зв’язки, конкурентоспроможність, роздрібна торгівля,
ринкові відносини, торговці, конкуренція, організація торгівлі, ефективність.

Radzikhovska К. Z.

SYSTEM OF ECONOMIC CONNECTIONS OF POINT-OF-SALE
ENTERPRISE: ESSENCE PROBLEMS OF ORGANIZATION
Essence and specific variety of economic connections of enterprises of the retail trading is examined in the
conditions of relations of markets, some problems of practical activity of dealers of retails are analyses from
organization of network of economic communications in the conditions of competition economy, the use of theory and
tool of logistic is offered for the increase of efficiency of economic connections of enterprises of the retail trading
Keywords: economic copulas, commercial copulas, competitiveness, retail business, market relations,
merchants, competition, organization of trade, efficiency.

Вступ. В умовах ринкових відносин реалізація економічних інтересів роздрібних торговельних підприємств можлива лише через задоволення
попиту покупців на товари (та супутні їм послуги),
пропозиція яких за безпечується роздрібним торговцем завдяки формуванню та подальшій реалізації відповідних господарських зв’язків. Тому в
системі комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства питання формування ефективної системи господарських зв’язків є одним із
основних факторів забезпечення успіху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
економічній літературі питання суті, змісту, принципів формування господарських зв’язків та форм
їх реалізації досліджувалися неодноразово як українськими, так і зарубіжними вченими і практиками
[Амітан В.Н., Брагінський М.І., Горбачов А.Ф.,
Матусевич В.А., Орлов Я.Л., Панкратов Ф.Г.,
Третьяк В.П. та ін.]. Основний акцент у їх дослідженнях зосереджувався на питаннях міжгалузевої
взаємодії в межах єдиного народногосподарського

комплексу за умов планово-адміністративної економіки і не враховував необхідності підвищення
самостійності окремих суб’єктів господарювання
як виробничої сфери, так і сфери обігу.
Останні наукові праці вітчизняних дослідників з питань формування системи господарських
зв’язків, які належать Апопію В.В., Гайдуцькому П. І.,
Карпенко Н.В., Москвітіній Т.Д., Черепову В.В.,
забезпечують формування оновленої теорії з даного
питання з врахуванням нових умов господарювання
в окремих секторах економіки України. Разом з
тим, проведений нами аналіз цих публікацій
показує, що існують певні проблеми у формулюванні основних понять, класифікації видового
різноманіття зв’язків та відносин між суб’єктами
господарювання, недостатньо розкриті особливості
забезпечення формування господарських зв’язків
окремими суб’єктами господарювання з врахуванням специфіки їх діяльності. Це обумовлює необхідність та актуальність окремого дослідження питань нормативно-правового регулювання і комер-
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ційного забезпечення підприємств роздрібної торгівлі як самостійних суб’єктів господарювання на
споживчому ринку.
Формулювання цілей статті. Метою даної
статті є узагальнення теоретичних основ організації
діяльності роздрібних торговельних підприємств з
реалізації неспеціалізованого асортименту товарів
щодо формування господарських зв’язків і проведення критичного аналізу нормативно-правової
бази та практичної діяльності роздрібних торговців
з метою виявлення основних тенденцій і проблем
організації господарських зв’язків роздрібного
торговельного підприємства, що дозволило б розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення
даного аспекту діяльності підприємств роздрібної
торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Під господарськими зв’язками суб’єктів ринку традиційно розуміють систему економічних відносин розподілу,
обміну і споживання, що виникають між учасниками просування товарів від виробництва до споживання1. Як зазначає В.В.Апопій, система господарських зв’язків суб’єктів ринку включає економічні, організаційно-правові, фінансові відносини
між постачальниками і покупцями товарів і є
важливою умовою динамічного розвитку економіки
і збалансованості попиту і пропозиції на ринку
товарів та послуг.
Ф.Г. Панкратов та В.К. Памбухчіянц визначають господарські зв’язки як сукупність економічних, комерційних, адміністративно-правових, фінансових та інших відносин між постачальниками
та споживачами товарів, що складаються в процесі
поставок товарів2. Подібне визначення наведене і в
„Економічному словнику бізнесмена” за ред.
П.Молдованова, у якому стверджується, що „...господарські зв’язки – це відносини між постачальниками та споживачами продукції, за допомогою яких регулюються обсяги, строки та порядок
поставок продукції, її якість, асортимент тощо”3.
Загальновизнано, що об’єктивною основою
господарських зв’язків у ринковій економіці є
суспільний розподіл праці і товарний характер
виробництва. Оскільки товарне виробництво регулюється законом вартості, то господарські зв’язки
між учасниками процесу товаропросування буду-

ються на засадах пріоритетності економічних інтересів та еквівалентного відшкодування. Тому основними категоріями господарських зв’язків є ціна,
вартість, гроші, кредит, а зв’язки завдяки цьому
набувають форму товарних відносин комерційного
характеру.
Напевне, саме тому у працях деяких авторів4
такі господарські зв’язки фактично прямо ототожнюються з поняттям комерційних зв’язків. Подібний підхід, але в завуальованій формі, знаходимо і
в праці Т. Д. Москвітіної та В. В.Черепова, які
стверджують, що „…економічні відносини підприємств з приводу купівлі й продажу товарів та реалізації своїх економічних інтересів через задоволення
попиту покупців на товари та сервісні послуги”
відповідають поняттю комерційних зв’язків5.
На наш погляд, у такий випадках маємо
справу з нерозумінням співвідношення між фундаментальним поняттям господарських зв’язків та
одним із різновидів їх прояву в залежності від
сфери формування виробничих відносин, адже
залежно від того, які елементи спільної діяльності
визначають зв’язки, можна виділити такі види
господарських зв’язків, як виробничо-технологічні,
організаційно-правові, фінансово-економічні, соціальні, а також логістичні (пов’язані з транспортуванням і зберіганням товару).
Також варто зауважити, що аналіз видового
різноманіття господарських зв’язків дозволяє виділити з врахуванням напрямів спільної діяльності
контрагентів (партнерів) господарські зв’язки з
виробництва продукції (товарів), із закупівель продукції (товарів), зі збуту закупленої та переробленої
продукції, із за безпечення матеріально-технічними
ресурсами.
Поряд з цим, під час розгляду господарських
зв’язків підприємства варто, на наш погляд, виділити такий вид господарських зв’язків, як зв’язки
з інфраструктурного забезпечення (що пов’язано з
забезпеченням умов для здійснення основних виробничих процесів і загалом діяльності підприємства). Так, наприклад, для роздрібного торговельного підприємства такими зв’язками можна
було б визнати відносини роздрібного торговця з
приводу закупівлі та постачання необхідного торгово-технологічного обладнання, пакувальних матеріалів, технічного обслуговування торговельної
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техніки, надання послуг з клінінгу торговельних
приміщень, будівництва та ремонтів силами інших
суб’єктів господарювання.
В основі господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі на перший план
виходять питання формування і реалізації господарських зв’язків із постачання товарів та їх
подальшого продажу кінцевим споживачам, що
визначає пріоритетність у системі господарськоторговельної діяльності такого виду господарських
зв’язків, як комерційні зв’язки. При цьому різноманітність товарного асортименту і зумовлені цією
обставиною особливості виробництва, транспортування, реалізації і споживання товарів визначають
систему і структуру комерційних зв’язків окремих
роздрібних торговців.
Господарські зв’язки роздрібних торговельних підприємств, які закуповують товари народного споживання для подальшого роздрібного
продажу, розрізняються за характером і метою,
структурою, кількістю учасників, рівнем регульованості відносин, строками дії, відомчою підпорядкованістю, формою укладання.
Раціональність встановлення, дієвість і ефективність комерційних зв’язків роздрібних торговельних підприємств значною мірою залежать від
організаційно-правового регулювання взаємодії
суб’єктів оптового ринку. В умовах формування
ринкових відносин в Україні прийнято цілу низку
законів та інших нормативних актів, що регулюють
і регламентують ринкову взаємодію суб’єктів
комерційної діяльності на оптовому ринку з питань
поставок товарів. Основні аспекти господарських
відносин з приводу поставок товарів в-основному
регламентуються Цивільним Кодексом України
(затв. у 2003 р.) В той же час, конкретні норми взаємодії суб’єктів комерційної діяльності визначаються договорами та контрактами, які не повинні
входити в протиріччя з чинним законодавством.
Всі питання формування системи господарських (у тому числі і насамперед – комерційних)
зв’язків у сучасних умовах регулюються та
регламентуються Розділом 2 ЦКУ, зокрема Гл.52
„Поняття та умови договору” і Гл.53 „Укладення,
зміна і розірвання договору”. При цьому сторони
мають право обирати будь-які прийнятні для них
форми договорів, в тому числі – договір купівліпродажу, договір поставки, договір комісії тощо.
Особливості укладання та застосування господарських договорів різних форм визначені вимогами
Розділу ІІІ ЦКУ, Розділу ІУ ”Господарські зобов’язання”, глави 30 „Особливості правового регулю-

вання господарсько-торговельної діяльності” і глави 31 „Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання” Розділу УІ „Особливості правового регулювання в окремих галузях
господарювання” ГКУ.
Господарські зв’язки між сторонами вважаються встановленими, коли укладено договір (контракт), який регламентує відносини партнерів.
Господарський договір – це цивільно-правовий документ, призначенням якого є правове закріплення
відносно постійних взаємних економічних зобов’язань між незалежними суб’єктами господарювання. Господарський договір: закріплює юридичні
відносини між партнерами; встановлює порядок і
способи виконання зобов’язань; передбачає способи захисту забезпечення зобов’язань.
Ефективність комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства, його комерційні ризики під час організації та реалізації
господарських зв’язків значною мірою залежать від
грамотного і точного складання умов договорів.
Невід’ємною частиною комерційної роботи з організації господарських зв’язків роздрібного торговельного підприємства є узгодження і підписання
договорів, угод, контрактів на поставку товарів,
якими оформляються взаємовідносини (договори
постачання, купівлі-продажу, комісії, консигнації
та ін.), розробка специфікацій і додатків до них,
конкретизація умов угод щодо обсягів закупівель,
їх внутрішньогрупової структури та асортименту,
якості, ціни товарів, умов доставки, пакування,
порядку оплати і розрахунків за товари, контроль за
повнотою та своєчасністю виконання обов’язків,
прийнятих на себе сторонами, що вступають в
майнові відносини.
Останнє в сучасних умовах, коли підприємства роздрібної торгівлі відчувають гостру
нестачу обігових коштів і проблеми з отриманням
кредитів від установ банків, набуває визначального
значення: практично завжди підприємства роздрібної торгівлі віддають перевагу закупівлям товарів
на умовах оплати після реалізації, або на умовах
комісії перед закупівлями товарів з передоплатою,
незважаючи навіть на те, що це може привести до
істотного звуження пропонованого у магазині
асортименту товарів.
Аналіз традиційної практики організації господарських зв’язків багатьох роздрібних торговельних підприємств підтверджує існування істотних
недоліків та проблем, що особливо виразно проявляється в порушеннях вимог законодавства щодо
змісту та умов договорів. Як відомо, будь-який
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договір вважається укладеним тільки з того моменту,
коли сторони дійшли згоди з усіх суттєвих його
умов. При оптових закупівлях продукції для
формування системи господарських (насамперед –
комерційних) зв’язків, як показав аналіз, роздрібні
торговці застосовують договори купівлі-продажу
продукції, договори поставки, угоди про продаж
продукції, договори реалізації продукції та ін.
Характеризуючи ці документи, слід зазначити, що
їх значна частина не відповідає нормам та вимогам
юридичної практики, а також сформульовані заздалегідь невигідні для однієї із сторін (як правило –
роздрібного торговця) умови договору. Так, одним
із найбільш важливих елементів будь-якого
господарського договору є т.зв. предмет договору,
що включає в себе положення про кількість, якість,
загальну вартість товарів, що підлягають поставці.
На жаль, в переважній більшості укладених договорів, з якими нам вдалось ознайомитися, дані
аспекти сформульовані невірно, недостатньо, взагалі залишені поза увагою або ж сформульовані
таким чином, що для підприємства-покупця вони є
невигідними. Так, практично у всіх договорах
поставки товарів кількість товарів, які підлягають
постачанню, не вказана, натомість вона визначається у такий спосіб: „Найменування товару, одиниці
виміру, кількість товару, ціна товару – згідно накладної, яка є невід’ємною частиною договору”, що
є абсолютно неп рипустимим.
Пункт щодо якості товарів у багатьох
договорах взагалі відсутній, в інших – сформульовано нечітко (наприклад, таким чином: „2.Якість.
2.1.Постачальник зобов’язується поставляти доброякісну продукцію. Недоброякісна продукція підлягає поверненню або заміні”). Але ж цим зовсім не
встановлюються конкретні вимоги щодо якості
товарів і нема посилання на діючі стандарти.
Практично у всіх проаналізованих договорах
сторони домовляються про укладання угоди на
умовах, які невигідні роздрібному торговцю. –
Зокрема, мова йде про застосування передоплати
практично у кожному випадку закупівлі продукції,
що є вкрай небажаним для оптового покупця,
оскільки змушує вдаватися до позичання коштів від
банків та необхідності оплати відсотків за надані
позики. По-друге, в більшості угод передбачено
порядок поставки продукції, відповідно до якого
вона здійснюється на умовах децентралізованого
завезення (самовивозом транспортом оптового
покупця), щоправда, при цьому в деяких договорах
передбачаються і інші варіанти (наприклад, поштою, багажем, автотранспортом постачальника, але

в цьому випадку постачальники в умовах договорів
намагаються перекласти всі транспортні витрати на
покупця). По-третє, ціни на продукцію, що підлягає
постачанню, зовсім не контролюються або ж слабо
контролюються покупцем, оскільки в деяких
договорах передбачається, що ціни на кожен вид
продукції встановлюються окремо на кожну
поставку і вказуються в накладних. Як наслідок,
роздрібний торговець як оптовий покупець зовсім
не гарантований від необгрунтованого підвищення
відпускних цін, оскільки їх рівень з ним навіть не
узгоджується. По-четверте, в низці договорів
зовсім відсутні умови щодо порядку і термінів
постачання товарів згідно договору тощо.
Таких недоліків у укладених договорах
можна знайти безліч, що створює проблеми для
підприємств роздрібної торгівлі, оскільки в них
відсутні хоча б обмежені гарантії того, що
поставлений товар буде відповідати вимогам до
продукції (щодо кількості, асортименту, якості,
часу і місця доставки, рівня ціни та ін.) як з боку
даного торговельного підприємства, так і кінцевих
споживачів.
Встановлення раціональних господарських
зв’язків із іншими суб’єктами ринку є невід’ємним
складником комерційної діяльності роздрібного
торговельного підприємства. Система комерційних
зв’язків – це упорядкована сукупність комерційних
зв’язків суб’єктів ринку, притаманна певному
рівневі розвиттку і для якої характерною є наявність багатьох аспектів взаємовідносин великої
кількості підприємств, організацій тощо, котрі
мають різні економічні інтереси6. Тому завданням
підприємств роздрібної торгівлі є вироблення певних методологічних підходів до прийняття комерційних рішень стратегічного і тактичного характеру.
На наш погляд, одним із можливих варіантів
вирішення цього завдання може бути застосування
принципів та інструментарію логістики до формування економмічних систем. Правомірність і доцільність такого підходу пояснюється тим, що
фактично господарські зв’язки проявляються шляхом здійснення поставки товарів у визначених
обсягах, асортименті, часовому інтервалі тощо.
Цільовим завданням роздрібних торговельних підприємств під час формування господарських зв’язків є створення найкращих умов для забезпечення
відповідності товарної пропозиції обсягам і струк6
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ред. проф. Апопія В.В., проф. Гончарука Я.А.].- Львів,
вид-во ЛКА, 2001.- 450 с. - С. 83.
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турі попиту населення за умови максимально можливого рівня ефективності господарсько-торговельної діяльності.
Співвідношення результатів реалізації господарських зв’язків і витрат на їх формування
характеризує ефективність господарських зв’язків
підприємства. Результатами дотримання (реалізації) господарських зв’язків можуть бути сума
прибутку, обсяг товарообороту з закупівлі товарів
та обсяг обороту з їх реалізації, а також матеріальні
й прирівняні до них витрати, пов’язані з формуванням та дотриманням господарських зв’язків.
Сучасні проблеми підприємств роздрібної
торгівлі в діяльності з формування господарських
зв’язків (і як наслідок – формування певної
економічної системи із забезпечення поставки
споживачам відповідної продукції) полягає в тому,
що побудова такої системи здійснюється практично
відокремлено у кожній з функціональних підсистем
(виробництво, складське господарство, магістральний транспорт), які покликані забезпечити реалізацію руху сукупного матеріального потоку та
ефективне управління цими процесами. Кожна з
таких підсистем при цьому функціонує як самостійна економічна система, ізольована від своїх
партнерів у технічному, технологічному, економічному та методологічному аспектах.
Відповідно до вимог логістики рішення щодо організації матеріальних потоків (які виникають
як результат реалізації господарських зв’язків) у
логістичних системах повинні прийматись у
взаємному зв’язку з рештою рішень, загальною
метою котрих є оптимізація сукупного матеріального потоку в межах створюваної системи господарських зв’язків.
Таким чином, можемо констатувати, що логістичний підхід до формування господарських зв’язків підприємств, у т.ч. роздрібних торговельних
підприємств, має важливе практичне значення.
Формування господарських зв’язків потрібно
розглядати як процес прийняття і дотримання
альтернативних рішень у конкретних ринкових
умовах. Воно є цілеспрямованим процесом, який
здійснюється у часі та просторі, змінних ринкових
умовах та при певних інформаційних, організаційних і ресурсних потенційних можливостях
підприємства; при цьому цілі формування господарських зв’язків підприємства повинні бути
пов’язані з головною метою його соціальноекономічного розвитку, враховувати ринкові умови
й бути збалансованими між собою.

Визначаючи цілі формування господарських
зв’язків підприємства, необхідно врахувати особливості розвитку підприємства у відповідний період
його життєвого циклу. З іншого боку, зовнішнє
середовище діяльності підприємства, яке динамічно
змінюється, зумовлює необхідність адаптації цілей
формування господарських зв’язків підприємства
до цих змін. Отже, використання теорії логістики
дасть змогу привести діяльність підприємств
роздрібної торгівлі з формування системи господарських (в тому числі і насамперед – комерційних)
зв’язків у відповідність до системи цілей господарсько-фінансової діяльності підприємства й можливостей ресурсного забезпечення їх досягнення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний економічний процес в Україні
зумовлює необхідність комплексного дослідження
теорії формування системи господарських зв’язків
в нових економічних умовах та розв’язання
практичних проблем підвищення ефективності
господарських зв’язків роздрібних торговельних
підприємств у специфічних умовах розвитку ринкових відносин. Слабкість матеріально-технічної
бази та недоліки в організації комерційної роботи
підприємств роздрібної торгівлі обумовлюють
виникнення низки проблем, пов’язаних з відмовою
підприємств від залучення оптової торгівлі до
процесів просування продукції, недостатнього
обгрунтування комерційних операцій з оптових
закупівель товарів, вибору конкретних постачальників товарів, низького рівня керованості робіт з
формування асортименту продукції і управління
товарними запасами тощо. В зв’язку з цим подальші дослідження мають бути пов’язані з
пошуком інструментів підвищення рівня організації комерційної роботи підприємств роздрібної
торгівлі на основі розробки стратегії діяльності роздрібних торговельних підприємств у сфері формування господарських зв’язків з використанням ідей
та принципів логістики.
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ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Розглядаються фактори, що дозволять вітчизняним підприємствам сформувати конкурентні переваги
в умовах лібералізації і глобалізації економіки та пропонуються альтернативні заходи із забезпечення їх
конкурентоспроможності
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, фактори конкурентоспроможності, ключові
фактори успіху, конкурентні переваги, засоби забезпечення конкурентоспроможності, бізнес-модель, ланцюжок
вартості

Kovtun O. I.

MEANS AND METHODS OF SECURING COMPETITIVENESS OF
DOMESTIC COMPANIES IN THE CONDITIONS OF LIBERALIZATION
AND GLOBALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY
Factors that will allow domestic companies to form competitive advantages in the conditions of economic
liberalization and globalization are discussed, and alternative ways of securing their competitiveness are proposed
Keywords: company competitiveness, factors of competitiveness, key factors of success, competitive
advantages, means of securing competitiveness, business-model, chain of cost

Вступ. Питання забезпечення конкурентоспроможності підприємства сьогодні, в умовах глобалізації національної економіки, є вельми актуальним для менеджменту вітчизняних підприємств:
перед ними гостро постала проблема забезпечення
виживання та подальшого розвитку. Цю проблему
можна і необхідно вирішувати за допомогою

визначення, впровадження та розвитку конкурентних переваг підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Хоча дослідженню конкурентоспроможності підприємства присвячені численні праці багатьох
відомих вчених-економістів як із світовим ім’ям –
Портера М.[10-13], Ансоффа І.[2; 3], Томпсона А. А. мол, Стрікленда А. Дж.[14], Вайсмана А.[4],
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Ламбена Ж. Ж. [9] та інших[15], так і регіонального
рівня: російських − Азоєва Г.[1], Градова О.[5],
Фатхутдинова Р.[16; 17], Юданова А.[19] та інших;
вітчизняних – Иванова Ю.[7], Шершньової З.[18],
Должанського І.[6] та інших, але на цьому шляху
нас чекають певні (методологічного характеру)
проблеми. Проблеми, зокрема, полягають в тому,
що в працях західних авторів конкурентоспроможність підприємства, критерії та засоби її забезпечення розглядаються переважно стосовно
умов стабільної ринкової економіки і не враховують проблем адаптації вітчизняних підприємств
до специфічних умов перехідної економіки, яка
характеризується високими рівнями динамізму та
нестабільності і, насамперед негативними впливами на неї входження (інтеграції) в систему
глобальної економіки. Але ми повинні сприймати
конкурентоспроможність підприємства передусім,
як його здатність створювати свої конкурентні
переваги та адаптуватися до змін бізнес-середовища і на цій основі досягати вищих результатів у
бізнесі, ніж конкуренти.
Окрім цього, ними (західними авторами) пропонуються різноманітні методологічні підходи (ресурсний (М. Портер)[10-13] і ринковий (Ж.-Ж. Ламбен)[9])
для дослідження конкурентоспроможності підприємств, при цьому зазначається, що якоїсь єдиної
універсальної методики її оцінки, а відтак і забезпечення не існує.
Також варто підкреслити, що існують різні
типи підприємств, які діють в різних за умовами
конкуренції (і не тільки) галузях з виходом на різні
сегменти ринку. І тому важко (а то й неможливо)
окреслити єдиний алгоритм та принципи її забезпечення (як сукупність засобів, форм і заходів).
Вони повинні для кожного конкретного підприємства персоніфікуватися залежно від специфіки його ланцюжка вартості (ланцюжка вартості формування споживчої вартості продукту
бізнесу цього підприємства) та галузево-ринкового
сегмента діяльності. Так, наприклад, своя специфіка у цьому питанні існує як для виробничих підприємств, так і для торговельних, як для спеціалізованих, так і для диверсифікованих і так далі.
У працях ж вітчизняних авторів та їх колег,
насамперед російських із пострадянських країн,
теперішньої СНД присвячених питанням змісту,
оцінки та забезпечення конкурентоспроможності
підприємств[1; 5; 6; 7;16-19], на жаль, поки що так
і не представлено єдиної адаптованої методології:
всі вони мають фрагментарний характер і стосуються окремих, хоча і важливих, як методичних,

так і практичних аспектів конкурентоспроможності
підприємства та його продукції.
Постановка завдання. Оскільки на сьогодні
час загальноприйнятої методики забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств немає, а зарубіжний досвід у теорії та практиці цієї
галузі менеджменту є не зовсім прийнятними для
них, то фактично кожне вітчизняне підприємство (у
кращому випадку) стимулює конкурентноспроможність за своєю власною методикою, ефективність і
зміст яких, на жаль, не стають відомими широкому
загалу.
Ця стаття і дослідження, яке лежить в її
основі, присвячені з’ясуванню та опису альтернативних шляхів і способів забезпечення конкурентоспроможності підприємств, що стане у пригоді
менеджменту вітчизняних підприємств як під час
забезпечення поточної прибутковості, так і під час
формування конкурентних стратегій для забезпечення майбутньої прибутковості своїх підприємств.
При цьому ми виходимо із необхідності запропонувати універсальний механізм її забезпечення (як
сукупність засобів, форм і заходів) в межах певного
інтегрованого (ресурсно-ринкового) підходу, який
повинен для кожного конкретного підприємства
персоніфікуватися залежно від галузево-ринкового
сегмента діяльності, специфіки його ланцюжка
вартості (ланцюжка вартості формування споживчої вартості продукту бізнесу цього підприємства) та його конкурентної позиції. На нашу думку,
конкурентна позиція підприємства, з одного боку
(ринковий аспект), і специфіка ланцюжка вартості,
з іншого (ресурсний аспект), визначають (дозволяють визначити) заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Вказані рекомендації сформульовані нами як
узагальнення за результатами вивчення досвіду
(функціонування та розвитку) як світового, так і
вітчизняного бізнесу та аналізу успішних конкурентних стратегій (які розглядаються нами як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства) різноманітних компаній у різних ситуаціях на основі інформації із WEB-сайтів
компаній, їх річних звітів у відкритій публікації,
аналітичних оглядів, інших інформаційних джерел
відкритого доступу, а також наукових досліджень,
проведених як всесвітньо відомими вченими і фахівцями з проблем конкурентоспроможності підприємства в бізнесі: Портера М., Ансоффа І.,
Томпсона А. А. -мол, Стрікленда А. Дж., Вайсмана А.,
Ламбена Ж.-Ж. та інших [10-13; 2-3; 14; 4; 9; 15],
так і регіонального рівня: Азоєва Г., Градова О.,
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Фатхутдинова Р., Юданова А., Иванова Ю.,
Шершньової З., Должанського І.[1; 5; 16-17; 19; 7;
18; 6].
Виклад основного матеріалу. Забезпечення
конкурентоспроможності підприємства полягає у
формуванні ним на основі різноманітних чинників
своїх конкурентних переваг (конкурентоспроможність визначається різними чинниками, які можуть
проявитися в конкурентних перевагах) на основі
заходів, які, у підсумку, класифікуються за такими
базовими стратегічними підходами: мінімізація
витрат, диференціація, оптимізація витрат і створення інноваційної цінності. Відтак, формування
конкурентних переваг трансформується в завдання
адаптації підприємства до змін конкурентного
середовища, що дає змогу швидше і точніше
визначити напрями і засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства. Одночасно сучасне підприємство може досягнути стійкого конкурентного успіху в бізнесі лише на основі обмеженого переліку ключових факторів компетентності, які повинні бути покладені в основу його
стратегій забезпечення конкурентоспроможності та
розвитку як фактори успіху в галузі, якими повинно володіти підприємство. У контексті лібералізації української економіки та процесів глобалізації, які її досить активно зачіпають останнім часом,
можна виділити такі ключові фактори, які дозволять досягти успіху (конкурентних переваг) вітчизняним підприємствам за цих умов:
♦ активне використання (запровадження)
інноваційних бізнес-моделей (наприклад, створення інноваційної цінності);
♦ можливість швидкої адаптації бізнес-моделі (а в межах неї – внутрішніх бізнес-процесів) і
стратегії підприємства до нових можливостей і
умов ринків та технологій тощо, які швидко змінюються;
♦ обмеження кількості компетенцій та ланок
ланцюжка створення вартості підприємством (ланок вартості підприємства) і вибір найбільш значущих (ключових) для підприємства компетенцій,
або тих із них, за якими підприємство випереджує
конкурентів (унікальних), за одночасної передачі
інших ланок в аутсорсинг зовнішнім виконавцям;
♦ забезпечення, досягнення (або збереження)
технологічного лідерства (лідерства у розвитку та
впровадженні інноваційних товарів);
♦ застосування інноваційних методів маркетингу з метою ефективного впливу на цільові сегменти ринку (споживачів) для забезпечення прибутку;

♦ розробка ланцюжка вартості з урахуванням
особливостей галузі діяльності підприємства, з
акцентом на отримання конкурентної переваги за
рахунок лідерства за витратами, на основі диференціації або на основі оптимального співвідношення
ціни і якості чи створення інноваційної цінності.
При цьому основним ключовим фактором
успіху (КФУ) сучасних підприємств серед вищеперерахованих факторів, на нашу думку, є безперервне оновлення бізнес-моделі (як способу отримання прибутку від діяльності підприємства).
Конкретні засоби та побудовані на них
заходи* забезпечення конкурентоспроможності повинні бути спрямовані на реалізацію підприємством (менеджментом підприємства) вказаних (і не
тільки) факторів успіху як в окремих функціональних видах діяльності підприємства із забезпечення
його бізнесу, так і в бізнесі загалом (як в спеціалізованому, так і диверсифікованому), що у підсумку має забезпечити конкурентну перевагу
підприємства або на основі мінімальних витрат, або
на підставі диференціації за різними параметрами
(що визначається засобами диференціації), або за
умов оптимізації витрат, або на основі упередження (створення інноваційної цінності ) в глобальному чи сфокусованому діапазоні діяльності.
У цьому контексті (в межах, на основі вказаних чинників) в якості можливих шляхів та способів (засобів та заходів) забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації та посилення
кризових явищ в економіці вітчизняним підприємствам можна запропонувати такі альтернативи:
► за напрямом мінімізації витрат. Зниження
витрат можна забезпечити за рахунок:
а) підвищення ефективності управління
внутрішнім ланцюжком вартості, тобто за рахунок
вдосконалення бізнес-моделі підприємства і використання резервів зниження витрат в окремих її
ланках (тобто в окремих ланках ланцюжка вартості
підприємства), закладених, зокрема, в масштабах
виробництва; повнішому завантаженні виробничих
потужностей; накопиченому досвіді, економії від
організації придбання ключових ресурсів, враховуючи, можливості найму дешевої робочої сили,
економію на крупних за обсягом закупівлях партій
матеріалів, сировини, регіональних відмінностях за
окремими статтями витрат тощо; використанні
зв’язку з різними ланками ланцюжка вартості
*

Заходи нами розглядаються як використання конкретних
засобів (інструментів) для досягнення конкретних цілей, в цьому
випадку пов’язаних з отриманням конкурентної переваги на
основі або мінімізації, або диференціації, або оптимізації
витрат, або створення інноваційної цінності.
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підприємства і покращенні координації взаємопов’язаних видів функціональної діяльності; інвестуванні в новіші та продуктивніші технології;
спільному використанні різними підрозділами
підприємства обладнання та ресурсів (синергетичний ефект); вертикальній (частковій або повній)
інтеграції (з постачальниками або каналами розповсюдження) замість системи підрядів; виключенні
найбільш витратних ланок і передачі їх в аутсорсинг; виборі та дотриманні політики піонера або
наслідувальника (економія на витратах тут залежить від типу галузі, динаміки технологій тощо);
прийнятті адекватних виробничих і управлінських
рішень та обрання відповідної стратегії (наприклад,
зменшення послуг споживачам, зменшення споживчих властивостей товарів, зниження оплати
праці і додаткових виплат службовцям порівняно із
конкурентами, скорочення кількості каналів розповсюдження товару підприємства, скорочення
часу доставки замовлення покупцям, використання
форм і систем оплати праці для підвищення
продуктивності, зменшення обсягу специфікацій на
матеріали, що закуповуються, тощо);
б) реорганізації ланцюжка вартості підприємства в різних формах (наприклад, перехід на
електронні технології, прямий продаж кінцевому
споживачеві, прямий маркетинг, спрощення дизайну товару, відмова від додаткових аксесуарів та
споживчих властивостей товарів і пропонування
лише базових варіантів, перехід на спрощені, більш
гнучкі та менш капіталомісткі технологічні процеси, відмова від використання дорогої сировини та
комплектуючих, перенесення (розташування) виробничих потужностей ближче до споживачів,
постачальників, або до обидвох одночасно, концентрація на основних запитах споживачів та виробництво обмеженого набору товарів та послуг (скорочення модифікацій товару) для їх задоволення,
реорганізація бізнес-моделі для підвищення узгодженості та виключення її малоефективних етапів
(ланок));
► за напрямом диференціації. Можливості
диференціації існують у всіх ланках ланцюжка
вартості підприємства (всіх видах функціональної
діяльності), окрім традиційних сфер якості та сервісу, і використовувати для неї можна різні
параметри, засоби і заходи: характеристики товару
(наприклад, унікальні смакові якості товару),
різноманітність споживчих властивостей, більший
вибір та проста процедура придбання, унікальний
сервіс, термінове постачання, підвищена споживча
цінність при старій ціні, нові товари, унікальний

дизайн, престижність та неповторність, надійність і
безпечність, якість виконання, сервіс, імідж і
репутація, широкий асортимент тощо. Диференціація повинна ґрунтуватися на інноваційному
товарі, технічній перевазі, високій надійності та
якості продукції, розвинутому сервісі та унікальних
конкурентних можливостях підприємства. Зокрема
диференціацію як спосіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання на цій
основі конкурентних переваг підприємства можна
застосовувати в сфері (на етапі): МТЗ, закупівель та
їх логістки (наприклад, запровадити підвищені
вимоги до якості закуповуваних матеріалів, сировини); НДДКР для створення нових та покращення
існуючих товарів (наприклад, здійснивши вдосконалення дизайну та властивостей виробу шляхом розширення сфери кінцевого застосування товару, збільшення різновидів моделей товару, скорочення часу розробки нових моделей товару,
забезпечення лідерства в пропозиції нових товарів,
на основі можливості переробки, завдяки підвищенню екологічної безпеки товару тощо); НДДКР
для вдосконалення виробництва і споріднених
технологій (наприклад, розробка гнучких виробничих схем, які дозволяють виготовляти декілька
модифікацій товару або виробів з різними споживчими властивостями на одній технологічній лінії і,
відтак, забезпечує можливість виконання індивідуальних замовлень за допустимих витрат, використання більш досконалих природоохоронних
технологій, покращення дизайну товарів тощо);
виробництва (наприклад, організація виробничого
процесу таким чином, щоб досягти зниження
бракованої продукції, запобігання виявленню браку
на стадії споживання, збільшення терміну використання товару, поліпшення гарантійних умов та
дизайну тощо); зовнішньої логістики та збуту
(наприклад, за рахунок удосконалення організації
поставок, виконання замовлень, використання
складських приміщень, оптимізації обсягів запасів
готових виробів); маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів (наприклад, за такими параметрами, як технічна підтримка, рівень обслуговування, поінформованість про товари, інструкції
щодо використання, умови продажу в кредит,
якість виконання замовлень, додаткові зручності
для клієнтів тощо); фінансово-інвестиційної діяльності; підготовки кадрів; загального управління
(адміністрування) та інших.
Як бачимо, стійка диференціація можлива
лише на основі ключової компетенції, унікальних
можливостей та ефективного управління ланцюж-
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ком вартості підприємства (що, насамперед, можна
забезпечити, тобто досягати, перш за все, на основі
впровадження інновацій в усіх функціональних
сферах діяльності підприємства);
► за напрямом оптимізації витрат. Це –
гібридний метод забезпечення конкурентних переваг, в основі якого лежать заходи, спрямовані на
досягнення оптимально низьких витрат в поєднанні
із обмеженою диференціацією в бізнесі, зорієнтованому своїм продуктом на чутливих до ціни
споживачів. Забезпечення конкурентоспроможності
на основі цієї лінії поведінки передбачає наявність
у підприємства ресурсів та можливостей, необхідних для виробництва продукції з якістю вищою за
середній рівень, при витратах, нижчих, у порівняно
із конкурентами. Конкретні заходи повинні бути
спрямовані на досягнення цього компромісу: інвестування в нові технології, створення автономної
системи дилерів продукції, індивідуальне обслуговування, запровадження електронної торгівлі тощо;
► за напрямом створення інноваційної цінності: створення і просування нового продукту для
нового ринку і, таким чином, уникнення конкуренції
та отримання абсолютної конкурентної переваги.
Ці засоби можуть бути застосовані для забезпечення конкурентної переваги підприємства в контексті різних щодо масштабів галузево-ринкових
сегментів (весь ринок галузі чи окремий його сек.тор) ведення бізнесу (і, відтак, здійснення конкуренції) підприємством.
Висновки. Конкурентоспроможність фіксує
наявність конкурентних переваг у підприємства в
певному галузево-ринковому сегменті, без яких
вона є неможливою. Конкурентоспроможність відображає здатність підприємства створювати свої
конкурентні переваги та адаптуватися до змін
динамічного конкурентного середовища і, на цій
основі, досягати кращих бізнес-результатів, ніж
його конкуренти. Від конкурентоспроможності у
підсумку залежить ефективність діяльності підприємства. Конкурентоспроможність підприємства
обумовлюється (визначається) різними чинниками,
які проявляються в конкурентних перевагах. Однак,
сучасне підприємство може досягнути стійкого
конкурентного успіху в бізнесі лише на основі
обмеженого переліку ключових факторів компетентності, які повинні бути покладені в основу його
стратегій забезпечення конкурентоспроможності та
розвитку як фактори успіху в галузі, якими
повинно володіти підприємство. Відтак, в основі
механізму забезпечення конкурентоспроможності
підприємства лежать засоби і заходи перетворення

його конкурентних ресурсів та ключових компетенцій, які мають статус ключових факторів успіху
(КФУ) підприємства в конкретному галузеворинковому сегменті, в конкурентні переваги над
конкурентами його групи в певному конкретному
галузево-ринковому сегменті їх діяльності (глобальному або сфокусованому). Ця система узгоджених (різноманітних, персоніфікованих, залежно
від особливостей галузі, умов конкуренції, типу
підприємства, його мети та стратегії, конкретної
ситуації і т. д.) заходів у підсумку спрямовується
або на мінімізацію витрат, або на диференціацію,
або на оптимізацію витрат, або на створення інноваційної цінності як в кожній ланці його ланцюжка
вартості (тобто кожній ланці його бізнес-моделі)
зокрема, так і в діяльності (бізнесі) підприємства
загалом, оскільки конкурентоспроможність підприємства може бути досягнута лише на основі
зазначених універсальних засад (тобто забезпечена
вказаними універсальними способами чи стратегіями). Конкретні ж дії, засоби і заходи необхідно
розглядати як субстратегії, тобто як інструменти
організації отримання конкурентних переваг або на
основі мінімальних витрат, або на основі диференціації (за різними параметрами, як широкої, так
і сфокусованої), або на основі оптимізації витрат,
або на основі створення інноваційної цінності та
уникнення конкуренції (і, таким чином, отримання
абсолютної конкурентної переваги). Власне їх
можливі альтернативи за різними напрямами забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, працюючих в умовах глобалізації та посилення кризових явищ в економіці, і були нами
представлені та розглянуті у цій статті.
Подальші розвідки із вказаної тематики нами
будуть зосереджені на дослідженні та аналізі різноманітних ситуацій розвитку бізнесу і адекватних їм
стратегічних альтернатив конкурентної поведінки
підприємств (стратегічних заходів, рішень, дій),
спрямовуваних на забезпечення (підтримку або
розвиток) їх конкурентоспроможності. А відтак, на
дослідженні та обґрунтуванні можливих альтернативних заходів із забезпечення конкурентоспроможності підприємств на рівні окремих ланок ланцюжка
вартості формування споживчої вартості бізнесу
підприємства відповідно до специфіки ситуації та її
можливого розвитку на основі декомпонування
його стратегії (як системного засобу забезпечення,
підтримки, адаптації та розвитку конкурентоспроможності підприємства) за допомогою дерева
структури стратегічних альтернатив.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано можливості застосування до оцінки ефективності торговельного
підприємства засобів параметричної методології. Досліджено, що детерміновані методи цієї методології
(OLS, COLS, MOLS, SFA) дозволяють виявити інформацію про структуру витрат, встановити характер і
степінь впливу різноманітних змінних на величину обсягів діяльності торговельного підприємства
(товарооборот). Доведено, що для одержання достовірних результатів на базі використання цих методів
потрібно мати не тільки відповідний набір початкових даних, але й застосовувати спеціалізовані засоби
інформаційних технологій.
Ключові слова: ефективність торговельного підприємства, параметричні методи, оцінка ефективності,
метод модифікованих найменших квадратів, стохастичний граничний аналіз.
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METHODS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF
POINT-OF-SALE ENTERPRISE
Possibilities of application to the estimation of efficiency of point-of-sale enterprise of facilities of selfreactance methodology are analysed in the article. It is investigational, that the determined methods of this
methodology (OLS, COLS, MOLS, SFA) allow to find out information about the structure of charges, to set character
and degree of influence of various variables on the size of volumes of activity of point-of-sale enterprise (commodity
turnover). It is well-proven that for the receipt of reliable results on the base of the use of these methods it is needed not
only the proper set of initial data must but also to apply the specialized facilities of information technologies.
Keywords: efficiency of point-of-sale enterprise, self-reactance methods, estimation of efficiency, method of
the modified leastsquares, stochastic maximum analysis.

Вступ. У діяльності будь-якого підприємства (в т.ч. і торговельного) оцінка ефективності
його роботи відіграє одну з головних, якщо не
головну, роль. В більшості практичних ситуацій
оцінити абсолютну і відносну ефективність роботи
торговельних підприємств (ТП) за допомогою
єдиного вимірювача або групи часткових показників є неможливим, що загальновизнано.
Значущість оцінки ефективності ТП і в
цілому в розвитку економіки країни викликає
великий інтерес. Науковці і практики пропонують
різні показники і методи їх визначення. Однак, ці
методи в практиці менеджменту ТП використовуються надзвичайно обмежено через відсутність
відповідного пояснення їх застосування й обґрунтування. Дослідження теоретико-методичних засад
формування методів оцінки ефективності ТП дозволить по новому оцінювати стан його ресурсів та
оточення, а також розробити необхідні заходи для
реалізації успішної діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі
формування методів оцінки ефективності підприємства та їх інформаційного забезпечення приділяють значну увагу вітчизняні і зарубіжні науковці
та практики, зокрема: Дрекслер Л. [1], Болотін Б.,
Громов Л., Четиркін Є. [3], Єрьохіна Є. [4], Портер М.
[16], Коеллі Т. [12] та інші. У своїх працях науковці
визначають показники ефективності роботи підприємств, формують інформаційне забезпечення
для різних методів її визначення, аналізують недоліки використання тих чи інших методів в сучасній
практиці. Дослідження в цьому контексті ТП
дозволяє точніше сформулювати методичні засади
визначення не тільки оцінки ефективності його
роботи, а й надати відповідний інструментарій її
реалізації.

Мета дослідження – здійснити теоретичне
обґрунтування підходів до формування оцінки
ефективності ТП та обґрунтувати можливість застосування детермінованих методів такої оцінки в
рамках спеціалізованих інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Як відомо
[1, 2, 3, 10], використання часткових (одномірних)
показників ефективності дає можливості зробити
висновки про окремі аспекти діяльності підприємства і динаміку їх зміни, але воно не дозволяє
сформулювати загальну оцінку ефективності торговельного процесу як складної системи, яка залежить від множини факторів, і ранжувати підприємства за рівнем ефективності. Запропоновані
комплексні вимірювачі економічної ефективності
[4] здатні оцінювати ефективність господарського
процесу конкретного підприємства, але здійснення
з їх допомогою порівняльного аналізу ефективності
для двох і більше підприємств наштовхується на
проблеми, рішення яких є не тільки складним і
дорогим, а часто і не зовсім коректним завданням.
У такій ситуації, коли неможливо всебічно
оцінити абсолютну і відносну ефективність торговельного підприємства за допомогою єдиного вимірювача або групи часткових показників, рішення
може бути знайденим за допомогою сучасних
методів аналізу ефективності, які дозволяють
оцінити загальну ефективність підприємства і порівняти її рівень з іншими підприємствами, враховуючи багато факторів. Такі методи в літературі [3,
4] поділяють на граничні і неграничні.
Сутність граничних методів аналізу ефективності полягає в тому, що ефективність підприємства оцінюється відносно границі ефективності (або кривій виробничих можливостей), яка визначається найбільш ефективними підприємствами
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цього класу. На відміну від граничних методів,
неграничний аналіз базується на порівнянні з Деяким середнім в даному класі рівнем, який визначений шляхом розрахунку індексів або з використанням методу найменших квадратів1.
Інша класифікація [4] сучасних методів
оцінки ефективності поділяє їх на параметричні і
непараметричні. Зупинимося на розгляді можливостей використання параметричних методів при
визначені оцінки ефективності ТП. Параметричні
методи засновані на економетричному аналізі [3] і
потребують визначення функціональної форми
виробничої функції підприємства (або функції
витрат, прибутку, доходів), під час побудови якої
використовується регресійний аналіз.
До таких методів належать:
1) – метод найменших квадратів (OLS –
Ordinary Least Squares – англ.);
2) – метод коректованих найменших квадратів (COLS – Corrected ordinary least
squares);
3) – метод модифікованих найменших квадратів (MOLS – Modified ordinary least
squares);
4) – метод максимальної правдоподібності
(MLE – Maximum likelihood estimation);
5) – стохастичний граничний аналіз (SFA –
Stochastic frontier analysis).
Метод OLS є розповсюдженим статистичним параметричним методом неграничного аналізу,
який дозволяє оцінити середню функцію витрат для
групи (вибірки) аналогічних (подібних) підприємств2.
Загальний вид моделі функції витрат для
ТП має такий вид:

C i  F ( В і Т о , В ф , З ф , Во ) exp( П і ) ,

витрат при підстановці в неї обсягів товарообороту,
цін факторів формування товарообороту і факторів
зовнішнього середовища для даного підприємства).
Цей метод дозволяє також оцінити статистичну
значущість і вплив включених в модель факторів
(ресурсів) на величину функції витрат („виробництва” товарообороту)3.

Витрати на організацію товарообороту

OLS

величина
неефективності
СOLS
границя
ефективності

ефективне
підприємство

величина
товарообороту

Рис. 1. Лінії OLS і СOLS при оцінці
ефективності за витратами
Метод OLS заснований на лінійній регресії, пов’язаний з проблемою визначення (знаходження) лінії (кривої), яка є максимально наближеною до всіх елементів множини даних, тобто є
середньою функцією, що мінімізує суму відхилень
між теоретичними і емпіричними значеннями залежної змінної.
Сучасна методика здійснення OLS4 для
оцінки ефективності визначається такими етапами:
(1) вибір показника витрат і зовнішніх
факторів;
(2) оцінка функції витрат для торговельної галузі (торговельно-промислової групи – ТПГ);
(3) обчислення коефіцієнта ефективності
для кожного підприємства в межах
галузі (ТПГ, корпорації).
Метод COLS є похідним від метода OLS і
заснований не на визначенні середньої функції, а на
побудові границі ефективності (рис. 1).

(1)

де Сі – витрати і-го підприємства;
ВіТо – вектор товарообороту і-го підприємства;
Вф – вектор цін на вхідні фактори формування
товарообороту;
Зф – зовнішні фактори, що не контролюються
підприємством;
Во – вектор параметрів, що оцінюється;
Пі – випадкова помилка.
В якості міри ефективності витрат підприємства в цьому методі використовується різниця між його фактичними витратами і оціненими
середніми витратами (значення функції середніх

3

Тому він може використовуватися для прийняття
рішень про перерозподіл факторів формування товарообороту, зміни середовища функціонування та ін. відповідно до цілей підприємства – авт.
4
Вперше запропонований Вінстеном Ц. в 1957 р. в якості
процедури побудови детермінованої моделі виробничої

1

В зарубіжній науці і практиці [5, 6] широко використовуються обидва методи – авт.
2
Як і всі параметричні методи, він потребує визначення
функціональної форми функцій, що моделюється – авт.

функції [6] – авт.
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Відомо [9, 10], що для аналізу динамічних
панельних даних визначених класів підприємств, в
т.ч. і торговельних, вимірювач ефективності МOLS
є кращим ніж, перші два, оскільки дає набагато
менше зміщення. Не заглиблюючись занадто в
теоретичні аспекти методології визначення ефективності роботи господарюючих суб’єктів, слід
вказати, що розглянуті вище три параметричних
методи (OLS, СOLS і МOLS) мають низку вагомих
серйозних недоліків. Найсуттєвішим автори вважають такий, що кожний з них оцінює технічну
ефективність тільки відносно детермінованої границі витрат і будь-яка зміна величини товарообороту, що не пов’язана із зміною в ресурсах
(витратах), приписується технічній неефективності.
Метод побудови виробничої границі і
обчислення ефективності підприємств, в якому усунутий даний недолік, був запропонований в 1977 р.
[11] і отримав назву стохастичного граничного
аналізу (SFA). В літературі [12] даний метод визначається як „метод оцінки границі, який передбачає визначену функціональну форму для взаємозв’язку між ресурсами і продукцією” [11].
Розглядаючи логарифмічну форму функції
Кобба-Дугласа, модель стохастичної виробничої
границі можна записати у такому вигляді:

Витрати на організацію
товарообороту (С)

OLS

МOLS
СOLS

величина товарообороту (ВТО)

Рис. 2. Лінії OLS, COLS і MОLSдля функції
витрат
У подальшому метод СOLS був адаптованим і обґрунтованим в якості засобу для оцінки
відносної ефективності підприємств [7]. В ньому
передбачається, що хоча би одне підприємство у
вибірці перебуває на границі ефективності. Лінія
OLS коректується (зміщується) таким чином (рис.
1), щоб лінія СOLS проходила через точку, яка
відповідає „ефективному” підприємству і слугує
границею ефективності для всіх інших підприємств. Граничному (ефективному) підприємству присвоюється коефіцієнт ефективності рівний
1, а коефіцієнт ефективності (технічний) будь-якого
іншого підприємства відповідно для функції виробництва визначається за формулами (2, 3):
(2)
Е  expВ  min В ,
Т

і

ln y1  Во   Вn LnX ni  Vi  U i ,

де y1 – відображає величину товарообороту і-го
підприємства
(випуск
продукції
і-тим
підприємством в загальному вигляді);
Во, Вn – невідомі параметри;
Xni – n-ий виробничий ресурс (витрати) і-го
підприємства;
Vi – статистичний шум;
Ui – позитивна випадкова величина, яка
відображає неефективність і-го підприємства.
Модель 4 називають стохастичною граничною виробничою функцією, оскільки величина
випуску обмежується зверху випадковою змінною

і

Е Т  expП і  max П і 

(4)

n

(3)

де Ві, Пі – випадкові помилки OLS відповідно для
функції витрат і функції виробництва (формування товарообороту);

Ві  min Ві , П і  max Пі  - випадкові
помилки СOLS відповідно для функції витрат і
функції виробництва (формування товарообороту).
Таким чином, СOLS є зміщеною середньою
функцією OLS, величина зміщення якої залежить
від розриву між найвищим і середнім рівнем
ефективності у розглянутій вибірці підприємств.
Метод модифікованих найменших квадратів (МOLS) [8] є найближчим до двоетапної
процедури СOLS з тією різницею, що залишки OLS
модифікуються в протилежному напрямі і використовуються для обчислення рівня ефективності для
кожного підприємства з вибірки. Одночасно варто
відзначити, що якщо мета аналізу полягає у
здійсненні ранжування підприємств заданої сукупності (вибірки) за їх ефективністю (складання рейтингу ефективності), то використання МOLS і
СOLS будуть однаковими. Графічна інтерпретація
методів OLS, СOLS і МOLS на прикладі функції
витрат наведена на рис. 2.

exp( Bo  Bn ln X ni  Vi ) .
n

Основна властивість стохастичної граничної моделі може бути представленою графічно на
прикладі торговельних підприємств корпоративного утворення, що здійснюють продаж товарів
(організацію товарообороту) (уі) з одного місця
поступлення (накопичення)5 Хі (рис. 3).
У цьому випадку модель стохастичної
границі (Кобба-Дугласа) має форму:
Y  exp(B  B ln X )  exp(V )  exp(U ) (5)
1

o

i

1

i

i

,
де exp( Bo  B1 ln X i ) - детермінована компонента;
5
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спрощений варіант – авт.

φ(х) – кумулятивна функція розподілу (cdf) стандартної нормальної випадкової змінної, що обрахована на Х [7].
Складність обчислювальної процедури SFA
призвела до створення спеціального программного
забезпечення для її виконання. Найбільшого розповсюдження отримали пакети Frontier i Limdep
[12, 14], що дозволяють оцінювати стохастичні
виробничі функції і рівень неефективності підприємств. Крім цього, можливість виконання
основних процедур SFA передбачена в таких багатоцільових програмних пакетах як TSP, SHAZAM,
SAS і ін. [14].
Висновки. На практиці оцінити абсолютну
і відносну ефективність господарської діяльності
ТП за допомогою єдиного вимірювача або групи
часткових показників всебічно неможливо, а рішення може бути знайдене за допомогою сучасних
методів аналізу ефективності, які дозволяють оцінити загальну ефективність ТП і порівняти її рівень
з іншими підприємствами, враховуючи багато факторів.
Аналізуючи параметричну методологію
оцінки ефективності, встановлено, що детерміновані методи із заданої групи (OLS, СOLS і МOLS)
дозволяють виявляти інформацію про структуру
витрат, встановлювати характер і ступінь впливу
різноманітних змінних на величину реалізації (товарооборот) підприємства. Разом з тим, для отримання достовірних результатів з використанням
цих методів потрібна велика вибірка (набір даних),
одержання якої вже саме по собі є складною
роботою і потребує широкого застосування засобів
сучасних автоматизованих інформаційних систем
(технологій).
Подальший напрям досліджень у сфері застосування параметричної методології оцінки ефективності торговельних підприємств спрямовується
на можливість застосування інших (непараметричних) методів і на створення відповідної інформаційної платформи їх розв’язання в рамках сучасних АІС торговельних підприємств.

exp(Vi ) - статистичний шум;
exp(Vi ) - неефективність.

Y1  exp( Bo  B1 ln X i )

А

Yn

вплив шуму

вплив шуму

Yn+1

вплив неефективності
Y1n

вплив
неефективності

Б

Y1

Х1

Хn

Хі

Рис. 3. Стохастична виробнича границя
Однією з основних задач SFA є оцінка
впливу неефективності, засобами якої визначається
величина технічної ефективності для підприємств з
вибірки за такою загальною формулою:
exp( Во   В n LnX ni  V i  U i )
TE i 

n

exp( В о   В n LnX ni  Vi )

 exp( U i )

(5)

n

Вимірювач технічної ефективності обмежується інтервалом [0,1] і оцінює величину
реалізації і-го підприємства відносно величини
товарообороту, яка досягається повністю ефективним торговельним підприємством з використанням
того ж самого вектора вхідних ресурсів.
Для знаходження ТЕі необхідно, перш за
все, оцінити параметри моделі стохастичної
виробничої границі (4). Для цього використовують
метод максимальної правдоподібності6 (ML), в якій
здійснюється параметризація логарифмічної функції правдоподібності для вибраної моделі розподілу. За результатами цієї моделі в подальшому
описується сама функція. Для напівнормального
розподілу визначено наступну логарифмічну функцію правдоподібності [7]:

1  2
1
ln L( y / B,  ,  )   ln(
)   ln  (  1 ) 
2
2

2 2
i 1



2
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де у – вектор логарифмів величин товарообороту;

 2   v2   u2 ;

2 

 v2
2
,  v ≥0; якщо π=0, тоді вплив
 u2

технічної неефективності відсутній (всі відхилення
від границі викликані лише шумом);
ξi – Vi – Ui – комбінована статистична помилка;
6

Більшість дослідників [11,12] віддають перевагу цьому
методу, оскільки він асимптотично більш ефективний,
ніж COLS або MOLS [13] – авт.
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Білинська Н. Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ ДОГОВІРНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ
Визначено цілі та завдання інформації для управління зобов’язаннями за зовнішньоекономічними
контрактами. Обґрунтовано необхідність позабалансового обліку договірних зобов’язань. Розглянуто
практику бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в комерційних банках.
Охарактеризовано порядок відображення договірних зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами на
позабалансових рахунках та у фінансовій звітності підприємств.
Ключові слова: зовнішньоекономічний контракт, контрактні зобов’язання, позабалансовий облік,
позабалансові рахунки.

Bilynska N. E.

FEATURES OF OFF-BALANCE SHEET ACCOUNT OF CONTRACTUAL
OBLIGATIONS ARE AFTER EXTERNAL ECONOMIC CONTRACTS
Grounded necessity of off-balance sheet account of contractual obligations The order of reflection of
contractual obligations is considered after external economic contracts on the accounts of off-balance sheets and in the
financial reporting.
Keywords: external economic contract, obligations of contracts, off-balance sheet account, accounts of offbalance sheets.
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Вступ. В умовах нестабільності ринкового
середовища в Україні особливого значення набуває
інформація про фінансово-майновий стан суб’єкта
господарювання. Керівництво підприємства повинно бути поінформоване про набуті ним права і про
належні йому зобов’язання, що є особливо важливим у сучасних умовах, коли невиконання договірних зобов’язань стає масовим явищем. Відображення, оцінка та аналіз договірних прав та
зобов’язань в бухгалтерському обліку України та за
кордоном є досить суперечливим і потребує більш
детального дослідження. В процесі обліку більшість підприємств зосереджує свою увагу на
відображенні господарських операцій на Балансових рахунках бухгалтерського обліку. Позабалансовим рахункам не надається великого значення,
проте, саме позабалансовий облік є одним із
резервів підвищення ефективності використання
облікової інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок в дослідження даного питання зробили такі вчені: І. Ф.Шер, О. М. Галаган, В. Г. Макаров,
М. С. Пушкар, В. Ф.Палій, Я. В. Соколов,
В. Д. Новодворський; серед сучасних вчених –
О. С. Бородкін, С. Ф. Голов, А. М. Герасимович,
Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В. В. Сопко,
Ю. І. Осадчий, О.М.Петрук.
Постановка завдання. З огляду на
актуальність теми та результати вивчення і аналізу
літературних джерел 1-5, метою статті є:
- визначити цілі та завдання інформації для
управління зобов’язаннями за зовнішньоекономічними контрактами;
- обґрунтувати необхідність їх позабалансового
обліку;
- розкрити порядок обліку зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами на позабалансових рахунках.
Виклад основного матеріалу. Закон України
„Про зовнішньоекономічну діяльність” дає таке визначення зовнішньоекономічного контракту – це
матеріально оформлена угода двох або більше
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх
іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та
обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності 2.
Зовнішньоекономічні контракти укладаються відповідно до законів України з урахуванням міжнародних договорів України. В Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
наведено типову форму зовнішньоекономічного
договору, який має містити такі дані:
1. Назва, номер договору, дата і місце його
укладання.
2. Преамбула, у якій зазначаються: повні й
точні найменування сторін - учасників зовнішньоекономічної операції і найменування докумен-

тів, якими керуються контрагенти при укладенні
договору (статут тощо).
3. Предмет договору - який товар повинні
поставити із зазначенням сорту, марки.
4. Кількість і якість товару.
5. Базисні умови постачання товарів - їх систематизовано в уніфікованому документі – Міжнародних правилах інтерпретації комерційних
термінів (Інкотермс).
6. Ціна і загальна вартість договору.
7. Умови платежів - вказуються спосіб, порядок, терміни розрахунків і гарантії виконання
сторонами взаємних платіжних зобов'язань.
8. Умови приймання-здачі товару.
9. Упаковка і маркування.
10. Форс-мажорні обставини.
11. Санкції і рекламації.
12. Врегулювання суперечок у судовому порядку.
13. Місцезнаходження, поштові і платіжні
реквізити сторін.
За домовленістю сторін у договорі також
можуть бути обумовлені додаткові умови.
Деякі зовнішньоекономічні контракти підлягають обов'язковій реєстрації у Міністерстві
економіки України. Це контракти, предметом яких
є такі товари з України: стосовно яких міжнародними договорами передбачено добровільні
обмеження експорту з метою уникнути демпінгу;
стосовно яких здійснюються антидемпінгові процедури; імпорт яких в інші країни квотується,
ліцензується згідно із законодавством інших країн;
експорт яких здійснюється в межах бартерних
операцій; реекспорт яких регулюється чинним
законодавством України і міжнародними договорами; металобрухт; нафта; контракти, на підставі
яких здійснюються операції з давальницькою
сировиною українського замовника, якщо контрактом передбачено реалізацію готової продукції в
країні-виконавці або вивіз її в іншу країну.
На балансових рахунках бухгалтерського
обліку договір відображається за умови фактичного
надходження або вибуття товарно-матеріальних
цінностей чи грошей. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення таких
операцій, що викликають зміни у структурі активів,
зобовязань чи власному капіталі підприємства 1.
Проте, сам факт існування договору між контрагентами потенційно спрямований на зміну
фінансового стану підприємства у майбутньому за
умови дотримання договору. Отже, постає питання
відображення в обліку факту домовленості між
підприємствами ще до фактичного руху товарноматеріальних цінностей і грошей. Всі договори за
якими сторони дійшли згоди, які відповідають
певним критеріям обов’язковості повинні, на нашу
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думку, до свого виконання відображатися на
позабалансових рахунках, а в міру виконання –
пропорційно списуватись з позабалансових рахунків і обліковуватись на балансі. Це допоможе вести
за допомогою бухгалтерського обліку постійний
контроль виконання договорів.
В Україні договірні зобовязання відображаються на рахунках позабалансового обліку,
інформація про них розкривається у Примітках до
фінансової звітності. Позабалансові рахунки призначені для відображення даних, які є доповненням
до тих, що обліковуються на рахунках класів 1-9,
або використовують у тих випадках, коли активи
чи зобов'язання не можуть бути включені у валюту
балансу. Методика ведення відповідного позабалансового рахунку мало чим відрізняється від тієї,
яку використовують для обліку на балансовому
рахунку. Винятком є відсутність подвійного запису
операцій, адже на позабалансових рахунках їх
відображують простим (уніграфічним) способом,
тоді як на рахунках класу 1-9 застосовують
диграфічну систему.
Під час відображення договірних зобовязань на позабалансових рахунках важливим є
питання їх оцінки, адже в умовах ринкової економіки існує ймовірність, що домовленості будуть
порушені або змінені за згодою сторін. Тут необхідно пам’ятати про такі основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
- обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати
заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
- повного висвітлення - фінансова звітність
повинна містити всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
- превалювання суті над формою - операції
обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише
виходячи з юридичної форми 1.
З метою дотримання даних принципів в
обліку необхідно враховувати всі потенційні зобов’язання, що випливають з неухильних договорів.
Оцінка договірних зобов’язань залежить
від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників. До
об’єктивних можемо віднести зміну вартості грошей в часі, фінансовий ризик; до суб’єктивних –
зміни у виробництві, фінансовому стані контрагента, його репутацію, що є немало важливим
фактором.
Під час оцінки договірних прав і зобов’язань необхідно врахувати такі фінансові і
платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів:
- обов’язковість виконання умов договору;
- умови розрахунків;
- форми розрахунків;

- засоби платежу, що використовується;
- заходи із зменшення ризику несплати або
необґрунтованої затримки платежу;
- валюта ціни платежу, можливі коливання її
курсу;
- захисні застереження.
Оцінка договірних зобов’язань має здійснюватися з врахуванням суми цих факторів, але не
менше суми відшкодувань недоодержаних доходів і
неустойок.
Базовим документом з обліку договірних
прав і зобов’язань є контракт, який має юридичну
силу і обов’язковий у виконанні.
Планом рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкцією щодо його застосування для відображення інформації про договірні зобов’язання
призначений рахунок 03 „Контрактні зобов’язання”. Цей рахунок призначений для узагальнення
інформації про наявність та рух зобов’язань за
укладеними контрактами, а також контролю за їх
виконанням.
На рахунку 03 „Контрактні зобов’язання”
ведеться облік по деривативах (форвардних і
ф’ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Дериватив — стандартний
документ, що засвідчує право або зобов’язання
придбати або продати цінні папери, матеріальні або
нематеріальні активи, а також кошти на визначених
ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду
цінностей деривативи розподіляються на фондові,
валютні, товарні. Облік зобов’язань здійснюється в
оцінці, передбаченій контрактами. Списуються
контрактні зобов’язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі
або продажу зобов’язання за контрактом іншим
особам. Аналітичний облік ведеться за видами
зобов’язань 3.
Інші договірні зобов’язання і права обліковуються на рахунках 04 „Непередбачені активи й
зобов’язання”, 05 „Гарантії і забезпечення надані”
та 06 “Гарантії за забезпечення отримані”. На
субрахунку 041 „Непередбачені активи” ведеться
накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність
надходження економічних вигод у сумі очікуваного
відшкодування збитків. Списуються непередбачені
активи в міру того, як вони визнаються чи не
визнаються під час вирішення невизначених подій.
Субрахунок 042 „Непередбачені зобов’язання”
використовується для накопичення інформації про
наявність непередбаченого зобов’язання, яке може
вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі
очікуваних збитків. Рахунок 05 „Гарантії та забезпечення надані” передбачено для узагальнення
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інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання як
власних зобов’язань та платежів, так і зобов’язань
та платежів інших підприємств (за договорами
поруки). Рахунок 06 „Гарантії та забезпечення
отримані” передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та
забезпечень виконання зобов’язань та платежів.
Облік забезпечення провадиться за вартістю,
вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Аналітичний облік гарантій та забезпечень
ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням. Збільшення залишку на рахунку 06
“Гарантії та забезпечення отримані” відбувається
під час одержання гарантій та забезпечень,
зменшення — під час їх списання внаслідок
погашення заборгованості, на яку були вони надані,
та під час перенесення заборгованості за ними на
баланс 3.
Як бачимо, порядок обліку підприємствами
деривативів не розроблений. У Плані рахунків для
обліку всіх видів операцій з деривативами призначено лише один рахунок класу 0 „Позабалансові
рахунки”, а саме, 03 „Контрактні зобов'язання”, за
яким навіть не визначені субрахунки 3. За таких
умов вся необхідна інформація має відображатися в
аналітичному обліку, а надання достовірних даних
у примітках до фінансової звітності стає досить
проблематичним.
Звернувшись до практики бухгалтерського
обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в комерційних банках України, побачимо,
що для цього призначено кілька рахунків - окремо
обліковуються не лише різні види деривативів, але
й нараховані дисконти (премії), а також операції
хеджування ризиків, а система подвійного запису
дозволяє окремо обліковувати придбані та продані
інструменти 4.
Виділяють такі особливості бухгалтерського обліку фінансових деривативів у комерційних
банках:
 позабалансовий облік деривативів;
 система подвійного запису за позабалансовими рахунками;
 мультивалютність;
 розмежування рахунків, призначених для
обліку операцій хеджування та інших
операцій з деривативами.
Згідно з Планом рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків позабалансовий облік
здійснюється з використанням системи подвійного
запису для операцій за позабалансовими рахунками
4. Таким чином, усі позабалансові, як і балансові,
рахунки поділяються на активні і пасивні.
Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час
переведення його на баланс дебетується Балансовий рахунок, і пасивним — якщо під час переве-

дення його на баланс кредитується балансовий
рахунок.
За активними позабалансовими рахунками
обліковуються фінансові інструменти, які передбачається придбати згідно з умовами строкової
угоди. За дебетом активних рахунків проводяться
суми контрактів, якими передбачається купівля
валюти та інших інструментів. Ці суми обліковуються на період від дати угоди до дати
розрахунків (дати валютування або до настання
строку закінчення контракту). За кредитом активних рахунків проводяться суми фінансових інструментів після їх отримання або після закінчення
строку дії угоди, а також сумнівна заборгованість.
Після проведення реальної операції номінальні суми строкових контрактів стають Балансовою позицією і переносяться на відповідні Балансові рахунки. У випадках, коли отримання базових
інструментів згідно з укладеними строковими угодами викликає сумнів, сума вартості активів обліковується на спеціальних позабалансових активних
рахунках „Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами”. За дебетом проводяться суми вартості активів, які визнані
безнадійними, за кредитом — суми вартості активів
під час їх отримання у кореспонденції з відповідними балансовими рахунками або під час
остаточного списання заборгованості.
За пасивними позабалансовими рахунками
обліковуються фінансові інструменти, які згідно з
умовами строкового контракту будуть продані в
майбутньому. За кредитом рахунків проводяться
суми контрактів, які передбачають продаж валюти,
банківських металів та інших активів, за дебетом —
суми контрактів при відправленні активів або після
закінчення строку дії угоди.
Іншою особливістю зазначеного Плану є
мультивалютність. Це означає, що всі операції в
іноземній валюті, у тому числі й позабалансові,
обліковуються за тими самими рахунками, що й
операції в гривнях. Позабалансові зобов'язання в
іноземній валюті переоцінюються на звітну дату.
Наступною особливістю є те, що похідні
фінансові інструменти обліковуються на різних
позабалансових рахунках залежно від характеру та
мети операції — хеджування чи спекуляції.
Методичні засади обліку фінансових деривативів, сформовані у банківській системі, в цілому
відповідають Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і можуть бути використані для
вдосконалення порядку обліку деривативів в інших
сферах підприємництва.
Враховуючи значні розбіжності між окремими видами деривативів і базовими інструментами, доцільно проводити їх облік та аналіз як у
розрізі окремих видів деривативів, так і в розрізі
інструментів, які є предметом строкової угоди.
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Популяризація фінансових деривативів серед підприємців змогла б надати їм можливість
зниження цінових ризиків, зокрема такого значного
для вітчизняної практики, як валютний, та активізувати процеси формування українського ринку
деривативів.
Практична реалізація операцій з фінансовими деривативами тісно пов'язана з бухгалтерським обліком і потребує досконалого знання
принципів, методів і процедур ведення облікової
роботи та складання відповідної фінансової звітності. За характером кореспонденції рахунків
операції з фінансовими деривативами належать до
позабалансових операцій, а тому основним засобом
розкриття пов'язаної з ними інформації у фінансовій звітності є коментарі, примітки, додатки та
аналітичні таблиці, які містять конкретні дані про
характер, обсяги та строки проведення операцій.
Зважаючи на різноманітність фінансових операцій з
деривативами та відсутність уніфікованих форм
звітності, подання такої інформації вимагає попереднього проведення серйозного та глибокого
економічного аналізу. В процесі формування звітів
щодо фінансових деривативів необхідно спиратися
на принцип значущості та надавати користувачам
можливості для об'єктивної оцінки фінансових
ризиків.
З огляду на сказане вище, можемо зробити
висновок, що на позабалансових рахунках ведеться
облік невизнаних активів і пасивів, отже, вони
також можуть бути активними і пасивними. Це,
передусім, вказує на можливість кореспонденції
позабалансових рахунків, що дасть змогу проглядати не лише окремі операції, а цілісні фінансові
схеми; оцінювати ступінь виконання договірних
прав і зобов’язань; допоможе приймати рішення
щодо співпраці з тими чи іншими суб’єктами
господарювання; організувати контроль за ходом
поставок. Для того, щоб мати реальну управлінську
інформацію, підприємству необхідно ввести відповідні позабалансові рахунки.
Можна рекомендувати ведення обліку договірних зобов’язань на позабалансовому рахунку
03 „Контрактні зобов’язання” у розрізі двох субрахунків:
031 „Договірні права”,
032 „Договірні зобов’язання”.
Субрахунок 031 „ Договірні права” –
активний, призначений для обліку договірних прав
на придбання активів у майбутньому. По дебету
субрахунку 031 „ Договірні права” відображаються
суми контрактів, за якими передбачається купівля
активів. Ці суми обліковуються по дебету субрахунку 031 „ Договірні права” від дати укладання
договору до дати його виконання або закінчення
строку дії. По кредиту 031 „ Договірні права”
відображається виконання контракту або закінчення
строку його дії чи перехід прав до складу сумнівних.

Субрахунок 032 „Договірні зобов’язання” –
пасивний, призначений для обліку зобов’язань з
продажу активів у майбутньому. За кредитом
субрахунку 032 „ Договірні зобов’язання” відображаються суми активів, які за умовами договорів
будуть продані у майбутньому. За дебетом субрахунку 032 „ Договірні зобов’язання” – суми
виконаних контрактів чи контрактів за якими
закінчився термін дії.
Схема обліку контрактних зобов’язань на
позабалансових рахунках та їх взаємозв’язок з
обліком на балансових рахунках наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Облік договірних зобов’язань за
зовнішньоекономічними контрактами
№з/п
1
1

2

3

4

5

6

Зміст
операції
2
Укладання
договору на
придбання
активів у
майбутньому
Виконання
умов
договору
Виконання
умов договору або
закінчення
терміну дії
контракту чи
іншого
припинення
його дії
Укладання
договору на
продаж
активів у
майбутньому
Виконання
умов
договору
Виконання
умов договору або закінчення терміну дії контракту чи
іншого
припинення
його дії

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
3
4
031

14,15,162,20,
22,28,34,35

632,685

031

032

362,377

70,71,74,51,62

032

Висновки. Договір є основним інструментом, яким регулюються умови переміщення
матеріальних та фінансових ресурсів. Для обліку
договірних зобов’язань, які не відповідають кри
відображення в балансі використовують позабалансові рахунки. На них відображаються суми, які
сприятимуть у майбутньому зміні майнового стану
підприємства, що у сукупності із даними Балан-
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сових рахунків формує повну уяву про фактичний і
можливий майновий стан підприємства, показники
його господарської діяльності та ймовірні відхилення.
Сучасна теорія і практика розглядає позабалансові рахунки як такі, що призначені для
обліку невизнаних активів і пасивів, тому вони
можуть бути активними і пасивними та можуть
кореспондувати між собою 5.
Розглянуті аспекти позабалансового обліку
договірних зобов’язань за зовнішньоекономічними
контрактами потребують подальшого дослідження,
опрацювання та законодавчого врегулювання. Зокрема, необхідно дослідити і науково обґрунтувати
питання щодо застосування диграфічної системи,
класифікації об’єктів та рахунків позабалансового
обліку в методології обліку та в обліковій практиці
підприємств і організацій України.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено процес формування економічної безпеки підприємств. Розкрито необхідність формування
економічної безпеки підприємств на основі взаємозв’язку з безпекою та економічною безпекою підприємств.
Удосконалено процес формування економічної безпеки підприємств з позиції узагальнення трьох контурів
управління: стратегічного, тактичного та оперативного.
Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємств, контури управління підприємством.

Nakonechna N. V.

IMPROVEMENT OF PROCESS OF FORMING OF ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISES
Investigational process of forming of economic security of enterprises. The necessity of forming of economic
security of enterprises is exposed on the basis of intercommunication with safety and economic security of enterprises.
The process of forming of economic security of enterprises is improved from position of generalization of three contours
of management: strategic, tactical and operative.
Keywords: security, economic security of enterprises, contours of management an enterprise.

Вступ. Невизначеність сутності, взаємозв’язку і закономірної обумовленості економічної
безпеки на підприємстві, зумовлює необхідність
дослідження та розроблення концептуального підходу до процесу формування економічної безпеки
на підприємстві. Загалом проблема полягає у

відсутності детального аналізу деяких механізмів
та перспектив безпеки підприємства в умовах
підвищення невизначеності та ризику господарської діяльності. Від вирішення цієї проблеми залежить успішність формування економічної безпеки
на підприємстві.
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Зважаючи на те, що в економічній літературі немає єдиного визначення поняття “економічна безпека підприємства”, а також обмежена кількість наукових праць з цієї проблематики, у дослідженні економічної безпеки підприємства треба
спиратися на праці таких науковців, як В.Шлемко,
І.Бінько, С.Ільяшенко, В.Геєць, Е.Олейніков,
Ю.Лисенко [1-5]. Але доволі обмеженими є дослідження щодо передумов, особливостей та структури
процесу формування економічної безпеки підприємств за умови підвищення нестабільності та
невизначеності.
Мета наукової роботи полягає у дослідженні процесу формування економічної безпеки
підприємств на підставі особливостей їх функціонування в сучасних умовах та удосконалення процесу формування економічної безпеки підприємств
з позиції узагальнення трьох контурів управління:
стратегічного, тактичного та оперативного.
Економічна безпека підприємств залежить
від рівня конкурентоспроможності, фінансової
стійкості та платоспроможності, а також від рівня
розвитку підприємства в державі.
Беззаперечна важливість дослідження формування економічної безпеки підприємств за результатами наукового пошуку не знайшла достатнього відтворення у працях вчених. Варто відзначити роботу С. Ільяшенко, в якій, під час дослідження економічної безпеки підприємств зосереджується увага на процесі формування економічної
безпеки [2, с.17]. Науковець зауважив, що сам процес формування економічної безпеки не завершується якоюсь негайною дією, а встановлюються
загальні напрями, просування якими забезпечить
зростання і зміцнення позицій підприємств.
Автор Е.Олейніков розглядає економічну
безпеку підприємства, як “стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для
запобігання погроз і забезпечення стабільного функціонування підприємств у даний час і в майбутньому” [5, с.28]. У складі корпоративних ресурсів
виділяють, насамперед, ресурси: капіталу, персоналу, інформації, техніки і технології, прав. У
зв’язку з цим, економічна безпека може містити
такі функціональні складові (рис.1):
Такий підхід щодо розуміння економічної
безпеки підприємства дозволяє досліджувати найважливіші фактори, які впливають на стан функціональних складових економічної безпеки, розробляти заходи для забезпечення максимально
високого рівня функціональних складових еконо
безпеки підприємства, проводити аналіз розподілу і
використання ресурсів підприємства.
Крім того даний підхід, який запропонований автором Е.Олейніковим, дозволяє формувати режими функціонування системи управління
економічною безпекою підприємства залежно від

сформованого (стійкого чи кризового) режиму
функціонування підприємства в цілому. Так, у
режимі стійкого функціонування підприємство
торгівлі під час вирішення задач своєї економічної
безпеки акцентує увагу на підтримці нормального
ритму виробництва і збуту продукції на запобіганні
матеріальному чи фінансовому збитку, на недопущенні несанкціонованого доступу до службової
інформації та руйнування комп’ютерних баз даних,
на протидії несумлінній конкуренції і кримінальним проявам.
Правова безпека
підприємства

Інформаційна
безпека
підприємства

Технікотехнологічна
безпека
підприємства

Економічна
безпека
підприємства

Фінансова безпека
підприємства

Інформаційна
безпека
підприємства

Силова безпека
підприємства
Кадрова
безпека
підприємства

Рис.1.Функціональні складові економічної
безпеки підприємства [5, с.29].
Виробнича сфера ефективно працюючого
підприємства, якщо вона вчасно піддається необхідній модернізації, не є джерелом економічної
небезпеки як для колективу підприємства і його
власника, так і для тих клієнтів ринку, що користуються продукцією підприємства, тобто його
споживачів. Іншими словами, на перший план
виходить інформаційна і кадрова складові економічної безпеки підприємства.
У кризові періоди розвитку найбільшу
небезпеку для підприємства становить руйнування
його потенціалу (виробничого, технологічного,
науково-технічного і кадрового) як головного фактора життєдіяльності підприємства, його можливостей. Умови господарювання такі, що не забезпечується здатність потенціалу до відтворення.
Ресурси для цього підприємство може здобувати,
тільки виходячи з результатів своєї діяльності
(точніше – амортизаційних відрахувань і прибутку), а також за рахунок позичених коштів. Обидва
джерела інвестицій у кризовій ситуації в підприємства, як правило, виявляються недоступними
[3, с.127].
Економічну безпеку потрібно розглядати
як складну динамічну систему, що забезпечує стійке функціонування і розвиток підприємства за
допомогою своєчасної мобілізації і найбільш раціонального використання трудових, фінансових та
інших ресурсів підприємства в умовах дії зовнішніх
і внутрішніх загроз.
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Важливим значенням для розуміння економічних дій та діяльності підприємства мають
контури управління економічною безпекою:
- стратегічний контур – постановка цілей,
самовизначення відносно базових принципів в
основі яких цінності переважно кінцевого порядку;
- тактичний контур – регулюється різними
нормами;
- оперативний контур – підприємство задля своєї безпеки керується стандартами, зразками,
стереотипами.
Удосконалення системи економічної безпеки на підприємствах стосуються стратегічного,
тактичного і оперативного контурів управління.
Загальна схема процесу організації економічної
безпеки включає такі дії, що здійснюються послідовно чи одночасно [1, с.118]:
1) формування необхідних корпоратив-них
ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації,
технології та устаткування);
2) стратегічне прогнозування і плану-вання
економічної безпеки за функціональними складовими;
3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;
4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;
5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;
6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;

7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;
8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.
Комплексний характер реалізації такої
схеми дозволяє досягти належного формування
економічної безпеки на підприємстві (рис.2).
Визначені контури безпеки показують, що
економічна безпека підприємства охоплює всі три
контури управління, які є окремими її складовими.
Очевидним є те, що процес формування
економічної безпеки підприємства має відтворювати взаємозв’язок підприємство - безпека підприємства - економічна безпека підприємства. Загалом, економічна безпека підприємств узагальнює
три контури управління: стратегічний рівень
економічної безпеки підприємства спрямовує його
дії та діяльність, тактичний рівень – скеровує,
оперативний рівень – координує під час виявлення
непередбачених факторів.
Висновки. Таким чином, удосконаленням
економічної безпеки на підприємстві, є формування
певних дій, щодо загроз у будь-якій сфері
життєдіяльності підприємства і, як наслідок, забезпечення стабільного і максимально ефективного
функціонування підприємства.
Наведене дослідження обумовлює необхідність подальших досліджень щодо процесу формування економічної безпеки підприємств відповідно
до реальних економічних умов їх функціонування.

Економічна безпека
підприємства

Інформація стосовно
кризових ситуацій

Керівництво
підприємством

Підсистема
стратегічного
планування

Підсистема
підготовки
тактичних
рішень

Підсистема
…

Підсистема
оперативного
управління

Корегуючий
вплив

…

Підприємство

Рис.2. Удосконалений процес формування економічної безпеки
підприємства [1, с.123]:
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
Розглянуто тенденції розвитку показників фінансової безпеки та їх вплив на економічну безпеку
роздрібних торгових підприємств. На основі проведеного аналізу визначено основні шляхи підвищення
фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі в ринкових умовах.
Ключові слова: економічна безпека, роздрібні торгові підприємства, фінансова безпека, фінансовий
стан.

Homiv O. V.

DIAGNOSTICS OF FINANCIAL SAFETY OF RETAIL AUCTION
ENTERPRISES IN CRISIS TERMS
The tendencies of development of indexes of financial safety and their influence are considered on
economic safety of retail auction enterprises. On the basis of the conducted analysis the basic ways of increase of
financial safety of enterprises of retail business are certain in market conditions.
Keywords: economic safety, retail auction enterprises, financial safety, financial statе.
Вступ. В умовах нестабільного зовнішнього
середовища, посилення конкуренції між підприємствами на внутрішньому споживчому ринку значно
зростає роль фінансової складової економічної безпеки роздрібних торгових підприємств.

Українські та закордонні вчені достатньо
активно займаються ґрунтовним дослідженням та
глибоким аналізом проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємств. Однак ці дослідження стосуються переважно забезпечення
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економічної безпеки виробничих підприємств [1,
2] чи підприємництва взагалі [3]. Питання ж
забезпечення фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі розглянуті недостатньо.
Метою статті є виявлення ролі і завдань
аналізу фінансового стану роздрібних торгових
підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки,
дослідження чинників, що негативно впливають на їх
фінансову стійкість, та обґрунтування основних
шляхів підвищення фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі в ринкових умовах.
Найбільш узагальненою характеристикою
фінансового стану підприємства є фінансова стійкість
підприємства, під якою розуміється такий стан
фінансових ресурсів підприємства і такий ступінь їх
використання, за яких торговельне підприємство,
вільно маневруючи грошовими коштами, здатне
через ефективне їх використання забезпечити безперебійний процес купівлі та реалізації продукції та
послуг, а також здійснювати витрати для його розширення й оновлення.
Проаналізуємо показники фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі України за
даними табл. 1.

від кредиторів. Мінімальна частка власного
капіталу, задіяного в господарській діяльності,
при якій підприємство можливість погасити
борги власними коштами, повинна складати не
менше 50% сукупного капіталу.
Дані табл. 1 свідчать про значну залежність підприємств роздрібної торгівлі України
від зовнішніх джерел фінансування. Так, на
кінець 2007 р. цей коефіцієнт складає лише
0,166 (у 3 рази менше мінімального значення), що свідчить про недостатність власного
капіталу і значну фінансову залежність підприємств роздрібної торгівлі України. Особливу
небезпеку таїть в собі динаміка розвитку даного
показника, яку добре видно на рис. 1.Останніми
роками частка власного капіталу у сукупному
капіталі торгових підприємств невпинно падає.
Безумовно, низька фінансова незалежність торговельних підприємств та негативна тенденція її
розвитку створює значну загрозу їх економічній безпеці, оскільки відсутність зовнішніх
джерел фінансування може привести до труднощів у придбанні товарів для подальшої їх
реалізації.

Таблиця 1
Показники фінансової стійкості роздрібних
торговельних підприємств
України у 2005-2007 pp.

Показники

Коефіцієнт
автономії
(фінансової
незалежності)
Коефіцієнт
фінансової
стійкості
Коефіцієнт
забезпеченості
власними
оборотними
коштами
Коефіцієнт
маневрування
Коефіцієнт
інвестування

Оптимальне
значення

2005 р

2006 р.

2007 р.

> 0,5

0,241

0,186

0,166

0,5 –
1,0

0,318

0,228

0,199
Рис. 1. Динаміка показників фінансової
стійкості роздрібних торгових підприємств
України

> 0,5

0,009

0,083

0,064

0,4 0,6

0,023

0,300

0,243

>1

0,675

0,584

0,457

Негативною тенденцією в останні роки
характеризується і розвиток коефіцієнта фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі,
який показує співвідношення власних і залучених
засобів, вкладених в діяльність підприємств, і
характеризує їх здатність залучати зовнішні
джерела фінансування.
Для підприємств зі сталими показниками
фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну роботу і самофінансування, значення коефіцієнта фінансової стійкості
є економічно доцільним в розмірі > 0,5. На
кінець 2007 р. коефіцієнт фінансової стійкості

Джерело: узагальнені дані форми № 1 „Баланс” роздрібних
торговельних підприємств України за 2005, 2006, 2007 роки

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його
діяльності. Чим більше значення цього показника,
тим більшою є фінансова незалежність підприємства
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був у 2,5 рази меншим (0,199) від економічно
доцільного. Зменшення ж даного коефіцієнта свідчить
про зростання боргових зобов'язань, підвищує ризик
діяльності торговельних підприємств, оскільки борги
треба повертати у визначений час і не рідко з
певним відсотком. В той же час слід пам'ятати, що
борги не тільки збільшують ризик, але й прибуток.
Вони сприяють нарощуванню обороту і відносному зниженню його витратомісткості. Тому
важливо не уникати боргів, а підтримувати правильне співвідношення між позиковим і власним
капіталом.
Надзвичайно низьким у підприємств роздрібної торгівлі України є коефіцієнт забезпеченості
оборотних активів власним оборотним капіталом,
який характеризує частку власного оборотного
капіталу в оборотних активах. Економічно доцільне
значення цього показника >0,5, що означає формування не менше 50% оборотних активів за рахунок
власного капіталу. У 2007 р. цей показник майже у 8
разів був меншим від економічно доцільного. Це
свідчить про вкрай незадовільний фінансовий
стан підприємств торгівлі, низьку платоспроможність і ліквідність їх боргових зобов'язань. Тому
підприємствам роздрібної торгівлі необхідно дбати про
його зростання до 0,5 і більше.
Для економічної безпеки роздрібних торгових
підприємств важливе значення має можливість
вільно маневрувати власними коштами, оскільки
чим більша частка власних коштів в обороті, тим
вища платоспроможність підприємства, тим більші
можливості скерування чистого прибутку на капітальні інвестиції та соціальні потреби власників
капіталу. Разом з тим, аналіз коефіцієнт маневрування
підприємств роздрібної торгівлі України свідчить про
обмежені можливості маневрування власними
коштами. Так, при економічно доцільному значенні
цього показника 0,4-0,6, у 2007 р. фактичне значення
коефіцієнта становило тільки 0,243. Разом з тим, слід
відзначити суттєве зростання (майже в 11 разів)
показника порівняно з 2005 р. Тому підприємствам
роздрібної торгівлі і надалі необхідно продовжувати
процес накопичення власних оборотних коштів.
Дуже низьким значенням у роздрібних
торгових підприємствах характеризується також і
коефіцієнт інвестування, що свідчить про недостатність власного капіталу для покриття необоротних активів і участь власного капіталу в формуванні
оборотних активів. Негативна ж динаміка коефіцієнта
інвестування свідчить про поступове погіршення
фінансового стану роздрібних торгових підприємств.
При оцінці поточного рівня забезпечення
фінансової складової економічної безпеки не можна
недооцінювати значення оцінки ліквідності активів,
платоспроможності і кредитоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (табл. 2).

Таблиця 2
Показники ліквідності та платоспроможності
роздрібних торговельних підприємств України
у 2005-2007 pp.

Показники

Оптимальне
значення

2005 р

2006 р.

2007 р.

Величина
зрособоротного
88417,9 1349702,7 1558227,5
тання
капіталу
Коефіцієнт
загальної
>1
1,009
1,090
1,069
ліквідності
Коефіцієнт
0,6 –
швидкої
0,514
0,570
0,572
0,8
ліквідності
Коефіцієнт
0,2 –
абсолютної
0,110
0,148
0,144
0,35
ліквідності
Джерело: узагальнені дані форми № 1 „Баланс” роздрібних торговельних підприємств України за 2005,
2006, 2007 роки

З даних табл. 2 можна зробити два основних висновки. По-перше, за аналізований період
відбулося доволі суттєве збільшення величини
власного капіталу, що позитивно вплинуло на
зміну в структурі фінансування оборотних засобів. Так, за останні три роки величина оборотного капіталу виросла в 17,6 рази. І, якщо у 2005
році практично всі оборотні засоби формувалися за
рахунок зовнішніх джерел, то у 2007 році вже
понад 1,6 млрд. грн. основних засобів були сформовані за рахунок власного оборотного капіталу.
По-друге, слід відмітити низькі значення
показників ліквідності. Так коефіцієнт загальної
ліквідності на кінець 2007 р. становив лише
1,069, в той час як для забезпечення належного рівня платоспроможності підприємствам доцільно забезпечувати значення цього
показника на рівні 1,5—2,5. Таке низьке значення свідчить про недостатній рівень
ліквідності підприємства і, якщо не слідкувати
за грошовим потоком, то можливі виникнення
труднощів при розрахунках з кредиторами і, як
наслідок, погіршення ділової репутації через
неможливість підприємствами розраховуватися за своїми зобов'язаннями у встановлені
терміни. Тому з метою забезпечення необхідної
кредитоспроможності та належного іміджу підприємствам роздрібної торгівлі необхідно відшуковувати резерви для збільшення частки власних оборотних коштів у формуванні оборотних активів. При цьому особливу увагу слід
надати активізації ділової активності підприємств
роздрібної торгівлі, оскільки всі показники за три
роки значно погіршилися (табл. 3).
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Таблиця 3
Показники ділової активності роздрібних
торговельних підприємств України у
2005-2007 pp.
Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р.

безпеці. Навпаки, в цьому випадку перед підприємствами реально стоїть загроза банкрутства.
Тому завершуючи вивчення фінансового
стану підприємств роздрібної торгівлі України,
ретельно проаналізуємо їх прибутковість і рентабельність (табл. 4).
Таблиця 4
Показники рентабельності роздрібних
торговельних підприємств України у
2005-2007 pp.

2007 р. в +,2005 р.
2006 р.

Коефіцієнт
обороту
активів (по
3,68
3,701
3,25
-0,430
-0,451
товарообороту),
рази
Коефіцієнт
обороту
кредитор7,487
6,944
6,574
-0,913
-0,37
ської
заборгованості, рази
Коефіцієнт
обороту
дебіторської
32,509 37,901 41,313
8,804
3,412
заборгованості,
рази
Джерела: узагальнені дані форми № 1 „Баланс” роздрібних
торговельних підприємств України за 2005, 2006, 2007
роки; узагальнені дані форми № 2 „Звіт про фінансові
результати” роздрібних торговельних підприємств України
за 2005, 2006, 2007 роки

Показники 2005 р.

2006 р. 2007 р.

2007 р. в +,2005 р. 2006 р.
5
6

1
2
3
4
Фондовіддача
оборотних
12,06
15,48 13,47
1,41
-2,01
засобів,
грн.
Коефіцієнт
ефективності
використа0,06
0,04
-0,02
-0,08
-0,06
ння
власного
капіталу
Коефіцієнт
рента0,16
0,18
0,2
0,04
0,02
бельності
продукції
Коефіцієнт
ефективності
викори0,004
0,009 0,003 0,007 0,012
стання
активів
Рентабельність
0,45
0,25
-0,10
-0,55
-0,35
товарообороту, %
Джерела: узагальнені дані форми № 1 „Баланс” роздрібних торговельних підприємств України за 2005,
2006, 2007 роки; узагальнені дані форми № 2 „Звіт про
фінансові результати” роздрібних торговельних підприємств України за 2005, 2006, 2007 роки

Так, зокрема у 2007 році, відбулося сповільнення оборотності активів майже на 0,5 рази.
Сповільнилась також оборотність кредиторської
заборгованості. Насичення ринку споживчими товарами, підвищення вимог до якості торговельного
обслуговування змушує роздрібні торговельні підприємства розширювати і поглиблювати асортимент
товарів, що приводить до збільшення товарних
запасів і сповільнення їх оборотності. Таким чином
загострення конкурентної боротьби на ринку споживчих товарів приводить до погіршення ділової
активності підприємств роздрібної торгівлі і негативно впливає на їх фінансову безпеку.
На нашу думку, економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі та її фінансову складову слід розглядати як ступінь узгодження інтересів підприємств з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, а будь-який інтерес підприємств як його взаємодію з суб'єктами зовнішнього
середовища, в результаті якої підприємства одержують прибуток. Виходячи з цього, критерієм
фінансової безпеки підприємств є одержуваний в
результаті взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища прибуток, яким підприємство може вже
розпоряджатися на свій розсуд, тобто чистий
прибуток. За відсутності ж прибутку або, більш
того, при наявності збитків, не можна говорити про
дотримання інтересів підприємств а, отже, про
те, що підприємства знаходяться в економічній

Не дивлячись на те, що фондовіддача
оборотних засобів у 2007 р, порівняно з 2005 р.
дещо збільшилася (на 1,41 грн.), то вже порівняно з попереднім 2006 р. відбулося значне
падіння фондовіддачі (на 23%). Ще гірша тенденція притаманна розвитку ефективності використання активів та власного капіталу, де відповідні коефіцієнти опустилися нижче 1. Все це в
сукупності привело до збитковості діяльності
підприємств роздрібної торгівлі у 2007 р.
Висновки. Отже, у результаті проведеної діагностики основних фінансових показників діяльності роздрібних торгових підприємств та виявлення тенденцій розвитку можна
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стверджувати, що стан фінансових ресурсів, ділової
активності та підприємницьких можливостей роздрібних торговельних підприємств України не забезпечують найбільш ефективного їх використання з
метою забезпечення стабільного функціонування й
розвитку, запобіганню внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, не дозволяє підприємствам досягати певних конкурентних переваг стратегічного характеру і, відповідно, займати стійке становище на ринку.
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ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Розглянуто механізм формування та функціонування установ інфраструктури ринку землі в Україні.
Проведено аналіз структури існуючих установ та запропоновано їх реорганізація. Визначено роль Державного
земельного банку як організатора ринку землі, розглянуто функції інших установ інфраструктури ринку землі.
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Вступ. Приводом для написання цієї статті
стала публікація д.е.н. С.Г. Черемісіної, яка вважає,
що відсутність цивілізованого ринку землі веде до
стихійного виникнення тіньового ринку й наводить
приклади тіньового обігу землі. Зокрема, „за 10

місяців 2007 р. було продано 28 тис. га земель
Південного берега Криму на суму більше 28 млрд.
дол. США” [1]. Звідси випливає, що на очах
державних установ і за їх сприяння йде торгівля
державними найціннішими рекреаційними землями,
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що мають національне надбання. У бюджеті України
немає коштів, а хтось „привласнив” по 1 млн. доларів
за гектар землі Криму. Розглянемо, як будувалося
управління земельними відносинами в період аграрної реформи в Україні.
У 1991 році на базі Головного управління
землекористування й землевпорядження Міністерства аграрної політики створили Державний комітет
із земельної реформи. У 1992 р. його перейменували
в самостійний Державний комітет із земельних
ресурсів (далі по тексту Держкомзем). Розглянемо,
які функції він здійснює ця установа на рис. 1.
З функцій, які виконувалися Держкомземом
бачимо, що всі етапи купівлі-продажу землі виконувалися тільки у Державному комітеті із земельних
ресурсів, це говорить про монополістичний характер
установи. Наприклад, якщо продавцю землі потрібна
документація на його ділянку – це одна з функцій
Держкомзему, який має комерційний центр підготовки проектів, якщо треба погоджування з установами охорони природи – це Управління по
використанню і охороні землі, якщо треба оцінити
ділянку – відділ Управління оцінки і економіки
землекористування, і нарешті, треба зареєструвати
акт купівлі-продажу ділянки – це відділ Управління
державної реєстрації земельних ділянок, об'єктів
нерухомості і координації робіт. Ці функції не
спрямовані на збільшення бюджету держави, кошти,

всі існуючі (включаючи Держкомзем) державні
органи управління не зуміли ефективно використовувати українську землю. Він відзначає, що
економічний й екологічний критерії прогресу в
розвитку земельних відносин не досягнуто [2, c. 6]:
6-8 млн. га земельної площі виключено з обігу. Розвиток земельних відносин зводиться до того, що
розпаяні ділянки лише виділяються в натуральному
вигляді. Зовсім не охоплено реформою 10,5 млн. га
лісових ділянок і 2,5 млн. га територій, покритих
лісом. Зростає ринок продажу земельних ділянок
місцевими органами. За його проектом (рис. 2) до
складу Міністерства територіального розвитку
земельних відносин помилково включені Державний департамент земельного кадастру і реєстрації
прав на землю, який необхідно передати Міністерству юстиції України; Державний земельний
банк, який підвідомчий Міністерству фінансів
України; Земельний межовий суд як незалежна
судова установа, яка не може бути підпорядкована
Міністерство територіального розвитку земельних відносин
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Рис. 2. Структура управління земельними
відносинами в Україні (запропонована
Б.М. Данилишиним) [2]
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Питанням особливостей формування ринку
землі сільськогосподарського призначення, розгляду проблем його інфраструктури в Україні займалися ряд дослідників, і зокрема: М.М. Федоров
[4], П.Т. Саблук [5], В.М. Будзяк [6], В.В. Горланчук [7],
В.В. Юрчишин [8] та ін. Особливого значення набуває проблема формування і функціонування установ інфраструктури ринку землі як системи органів
державного контролю над процесом купівлі-продажу землі.
Метою дослідження є побудова такого механізму формування й функціонування установ інфраструктури ринку землі в Україні, який би забезпечив цивілізований, організований ринок, а не
ринкову стихію. Необхідно розкрити функціональні
особливості установ інфраструктури ринку землі.

земельних ділянок,
об'єктів нерухомості і
координації робіт

які надходять у Держкомзем, і залишаються в ньому.
Рис. 1. Структура Державного комітету
земельних відносин України
У економічній літературі з’явилися різні пропозиції щодо вдосконалення органів управління земельними відносинами. Так, наприклад, Б.М. Данилишин
[2, с. 5] рекомендує сформувати Міністерство територіального розвитку земельних відносин (рис.2).
Б.М. Данилишин, перш ніж обґрунтувати цю
схему управління земельними відносинами пише, що
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Державне регулювання земельних відносин
передбачає створення саме організованого земельного ринку, установи якого виконують функції, що
дозволяють взаємно контролювати процес купівліпродажу земельній власності (рис. 3).

схема відображає державний контроль над земельною власністю.
Регулююча дія держави на земельному ринку
повинна відбуватися і у напрямі ринкового ціноутворення, яке складається як співвідношення
попиту і пропозиції на землю, але зазвичай враховує земельну політику держави як зовнішній
кон’юнктуростворюючий чинник. Головною особливістю в цьому плані є те, що ні сільськогосподарські підприємства, ні фермерські господарства
не мають в своєму розпорядженні коштів для
придбання бажаної ділянки землі, і тому, Державний земельний банк викуповує намічені земельні
ділянки у власників актів на земельну власність для
організованого продажу їх господарствам під довгострокове іпотечне кредитування. Завдяки цьому
ринок стає організованим і контрольованим державою з позиції збереження меліоративних систем і
великого цілісного землекористування. Обов'язковою умовою торгів є збереження цільового
використання земельної ділянки. Як додаток до
договору про іпотеку земельної ділянки має стати
план даної ділянки.
Основні функції Державного комітету із земельних відносин: формування державної політики
у сфері регулювання земельних відносин, політики
у сфері використання і охорони земель; координація
робіт із земельної реформи; здійснення землеустрою; організація земельно-кадастрових робіт і
забезпечення ведення державного земельного кадастру (зонування земель, обліку кількості і якості
земель, державної реєстрації земельних ділянок,
оцінки земель).
Така діяльність Державного комітету із
земельних відносин потребує правової бази, яка
сьогодні не досконала. Не ухвалені закони „Про
державний земельний кадастр”, „Про правові
підстави відчуження земель приватної власності”,
„Про ринок земель”, „Про земельний (іпотечний)
банк”, „Про використання земель рекреаційного
призначення”, „Про використання земель оздоровчого призначення”, „Про використання земель історико-культурного призначення”, „Про землі промисловості”, „Про правовий режим земель особливої охорони” та інші.
Абсолютно по-новому виглядає роль державного земельного банку, не лише як організатора
ринку землі за допомогою іпотечного кредитування,
але і організатора збереження ґрунтової родючості,
екологічного стану землі. Грошові кошти від
штрафних санкцій, отриманих за недобору врожаю
через неправильне використання землі, порушення
меліоративних систем або неправильної агротехніки, поступають на цільовий поточний рахунок
Державного земельного банку саме тим підприємствам або господарствам, які порушили землекористування. Лише ці підприємства мають право

Рис. 3. Механізм взаємозв’язку і взаємоконтролю
функціонування установ інфраструктури ринку
землі в Україні
З рисунка видно, що у процесі купівлі-продажу
через послідовний взаємний контроль немає місця
тіньовому обігу землі. Показана процедура оформлення покупцем документації на земельну ділянку в
установах Державного комітету із земельних відносин і здобуття землевпоряджувальних документів,
які реєструє в установах Державного управління реєстру прав на нерухоме майно і Виконкомі місцевих
рад.
Державним комітетом із земельних ресурсів,
що підготували технічну документацію на земельну
ділянку і обґрунтували первинну його ціну, Міністерством по охороні довкілля, що відобразив згоду на те,
що продаж ділянки не нанесе екологічного збитку,
Державним управлінням реєстру прав Міністерства
юстиції, яке визнає зміни прав землевласника,
Державним земельним банком Міністерства фінансів,
яке зареєструє надходження коштів до бюджету від
купівлі-продажу оформлюється угода купівлі-продажу землі. Державний земельний банк отримує
гроші за сплату угоди, які підуть до бюджету.
Покупець йде в Держкомзем і отримує новий землевпоряджувальний документ, потім, до Інспекції
контролю охорони земель і отримує згоду на
придбання землі, потім в Управління реєстру прав на
власність і реєструє нового власника землі. Далі
нотаріально завіряється угода, про що повідомляється в місцеву раду про придбання землі. Така
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використати кошти для вдосконалення внутрішньогосподарських зрошувальних систем, для придбання
добрив і впровадження нових агротехнологій. Ця
функція наближає Державний земельний банк до
національної стратегії раціонального природо користування.
Особливої уваги на земельному ринку заслуговують родючі землі сільськогосподарського призначення. Формування земельного ринку має бути
екологічно свідомим. Постійне поширення деградації
земельних ресурсів пов’язане з втратою гумусу і,
перш за все, з їх виробничим використанням. Через
це, можна говорити, що використання земель у
сільськогосподарських цілях є безвідплатним використанням гумусу землевласником.
Хочеться підкреслити, що нові аналітичні
функції банку з контролю за землевласниками,
землекористувачами, збереженням цільового використання землі, ґрунтової родючості лише здаються по
назві близькими до функцій Державного комітету із
земельних ресурсів. Але по суті справи всі вони є
суто фінансовими, відображають лише фінансовий
бік процесів.
Крім того, оскільки в Державний земельний
банк поступатимуть кошти від сплати податків, то
банк стає контролером за повною сплатою податків
сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами і господарствами населення.
Державний земельний банк стає організатором
ринку землі й органом державного контролю із
збереження земельних ресурсів, збільшенню ефективності їх використання.
На нашу думку, до складу інфраструктури
ринку землі обов’язково повинна входити спеціальна
установа, яка б ефективно розпоряджалася і відповідала за охорону і відновлення земель, їх екологічно
збалансованим використанням. Такою установою
повинна стати Інспекція державного контролю
використання і охорони земель та їх моніторингу при
Міністерстві охорони довкілля.
Як відомо, сучасні організовані ринки
втілюються відповідними біржами. Так, товарному
ринку відповідає невід’ємна від нього інфраструктурна складова, якою є товарна біржа, ринку цінних
паперів – фондова біржа, валютному ринку –
валютна. На нашу думку, в Україні втіленням
організованого земельного ринку може бути Земельна біржа як установа, яка повинна спеціалізуватися на купівлі-продажу прав власності на
землю. Головною функцією Земельної біржі є
обслуговування земельного ринку, де здійснюються
купівля-продаж землі як товару. Під обслуговуванням йдеться про торговельне посередництво в
обмінних операціях із землею. Цю функцію біржа
повинна реалізувати на спеціальних регіональних
земельних аукціонах.

За мету створення Земельної біржі ставиться
виявлення реальних ринкових цін на землю з
врахуванням змін в попиті та пропозиції. Але ця
мета може бути досягнута лише за умови, що немає
одночасно двох земельних ринків – біржового
(організованого) і небіржового (стихійного), а існує
один вільний ринок, частиною якого і є біржа.
Головним контролюючим органом біржі повинен
виступати Державний земельний банк, який є
організатором торгів на біржі.
Пакет документів, що регламентують діяльність Земельної біржі, включає: статут біржі,
установчий договір, порядок, правила діяльності,
структуру біржі, регламент біржового комітету,
положення про генерального директора біржі, про
формування і використання резервного фонду біржі
і інші документи [3]. Земельна біржа України
повинна об’єднувати діяльність регіональних
земельних бірж.
Особливістю функціонування бірж є те, що їх
двигуном (і рушійною силою організованого
земельного ринку) є так звана „біржова спекуляція”,
яку здійснюють брокери, маклери, дилери. Ці
біржові посередники виступають звичайними
агентами по купівлі-продажу нерухомості, якою є
земля. Вони спеціалізуються на питаннях грошової
оцінки землі і ринкової ціни землі, а також сполучають попит і пропозицію на земельному ринку.
Всупереч поширеному погляду наших досить
недосвідчених у ринковій економіці співвітчизників, біржова торгівля як організована сукупність
операцій з купівлі-продажу товарів не збільшує
ціни, а навпаки – стабілізує їх.
Пропозиція відносно створення Державного
земельного банку й Земельної біржі виникає з
розуміння розвитку земельних відносин в Україні.
Сьогодні в приватній власності перебувають лише
2,6% земельних угідь України у фермерських
господарств і ще 14,2% – у власності і користуванні
громадян. Тому остаточно зрозуміло, що наша
країна повинна здійснювати перехід від державної
земельної монополії до вільного земельного ринку.
Але цей перехід має бути організованим.
У разі суперечних проблем із земельних
питань Державний земельний суд вирішує ці
проблеми на правовій основі. Вважаємо, що
земельний суд повинен розглядати не лише спірні
питання, пов’язані із землевпоряджувальними проблемами, але й питання збереження меліоративних
систем і родючості ґрунту. Міністерство охорони
довкілля здійснюватиме контроль над збереженням
зрошувальної системи, рівнем вмісту ґрунтової
родючості, і направляти до земельного суду
матеріали, за виявленими фактами недоотримання
врожаю через недбайливе відношення до внутрішньогосподарських зрошувальних систем, зниження
ґрунтової родючості. Відповідач повинен пояснити
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причини екологічного порушення. Постанови суду
про відшкодування завданого збитку дозволяє
сконцентрувати грошові кошти від адміністративних
постанов і судових рішень на цільових поточних
рахунках порушника, які будуть використовуватися
за призначенням під контролем Державного
земельного банку. Такий механізм купівлі-продажу,
контролю процесу становлення нових земельних
відносин, де господарем землі стає її власник, який
зацікавлений у збереженні і примноженні її
родючості.
Висновки. 1. Існуюча система купівлі-продажу земель містить у собі можливість тіньового
обігу землі. Запропонований новий організаційний
механізм формування і функціонування інфраструктури ринку землі, який передбачає розділення
повноважень відносно управління земельним фондом, купівлю-продаж землі на основі кредитування
Державним земельним банком. Подальше затягування мораторію на купівлю-продаж землі веде до
поглиблення складного економічного стану сільськогосподарського виробництва. Пропонується проведення економічного експерименту щодо відміни
мораторію та опрацювання системи нормативних
документів і функцій установ ринку землі.
2. Визначено роль Державного земельного
банку як організатора ринку землі через купівлю
ділянок у власників землі і продажу їх на умовах
довгострокового іпотечного кредитування сільськогосподарським підприємствам і фермерам після
відміни мораторію на купівлю-продаж землі. Новою
функцією банку буде концентрація штрафних коштів
на поточних рахунках порушників екологічного
стану землі і використання цих коштів з метою
відтворення ґрунтової родючості.
3. Визначено функції інших установ інфраструктури ринку землі, таких як Земельна біржа,
Земельний суд, Державний комітет із земельних
відносин, Інспекція державного контролю викори-

стання і охорони земель та їх моніторингу при Міністерстві охорони довкілля.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ
СТРАТЕГІЙ
Розглянуто проблеми формування та застосування науково обґрунтованих логістичних стратегій
управління підприємствами, які є основною передумовою участі України в євроінтеграційних процесах та
адаптації діяльності підприємств у складних умовах глобальної ринкової економіки.
Ключові слова: інновація, логістика, стратегія, стратегічне планування, управлінські рішення.
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF LOGISTICS
STRATEGIES
Problems are considered forming and application of the scientifically grounded logistic strategies of management
enterprises which are basic pre-condition of participation of Ukraine in eurointegration processes and adaptation of
activity of enterprises in the difficult terms of global market economy.
Keywords: innovation, logistic, strategy, strategic planning, administrative decisions.

Вступ. Використання українськими підприємствами інноваційних концепцій і стратегій логістичного управління дозволить підвищити конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу, поліпшити
стан національної економіки й рівень добробуту
населення. За цих умов нагальними проблемами є
формування і реалізація інноваційних логістичних
стратегій управління підприємствами, рішення яких
вимагає теоретичного, методологічного і методичного забезпечення, адекватного тенденціям розвитку
зовнішніх і внутрішніх соціально-економічних відносин.
Метою статті є систематизація теоретичних,
науково-методичних положень щодо формування
стратегій логістичного управління підприємства.
Важливий внесок в теоретичні питання економічного зростання, основних положень сучасної
парадигми стратегічного управління та формування
стратегій маркетингово-логістичної діяльності внесли
вчені Котлєр Ф., Баллоу Р., Койл Дж., Портер М.,
Ламберт Д., Кристофер М., Ансофф І., Руделіус В.,
Чинкота М., Циглєр І., Рутковський К., Крикавський
Є., Качан Є., Федулова Л., Фролова Л., Решетнікова
І., Ларіна Р., Постан М., Гаджинський А.
Віддаючи належне науковій і практичній
значущості творчого пошуку зарубіжних і українських учених, праць вчених-економістів, необхідно
відзначити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі
відсутній комплексний підхід до управління інноваційною логістичною діяльністю, обумовлений
глобалізацією та її соціально-економічною значущістю для суспільства і бізнес-середовища, узгодження інтересів зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємств, необхідністю координації об'єктивних умов ринку і суб'єктивних управлінських
рішень у сфері логістичної діяльності підприємств.
Невідповідність досягнень теорії вимогам
практики інноваційного управління логістичними
процесами на підприємствах і швидким змінам умов
макросередовища, тенденціям глобалізації, економічної інтеграції і соціалізації зумовили необхідність
дослідження даної проблематики.
Розвиток і вдосконалення стратегій управління
впроваджується з певним часовим лагом, тому необ-

хідно своєчасно застосовувати інноваційні стратегії
для отримання частки ринку і конкурентної переваги [2]. Для логістичного управління необхідно
володіти основними стратегіями для ефективної
роботи ланцюгів доставки і усвідомлювати роль і
значення цих стратегій в сучасній глобальній
економіці [3]. Зокрема, основними стратегіями для
логістичних ланцюгів доставки є стратегії, що
дозволяють скоротити час та створити додаткову
цінність у ланцюгах доставки, а також стратегії, що
удосконалюють використання активів для поліпшення ефективності логістичної системи [4].
Розробка стратегій управління має бути невід’ємною складовою підприємств, отримання стратегічної переваги в конкуренцію є основним чинником
виживання в умовах ринку, і логістика є засобом
досягнення цієї конкурентної переваги. Інноваційні
проблеми управління та розвитку посідають важливе місце у дослідженнях чинників та умов, що
впливають на підвищення ефективності роботи та
економічний стан підприємств. Особливе місце
посідають сучасні дослідження проблем, спрямованих на аналіз взаємин між продавцями та
покупцями, що здебільшого концентруються на
аспектах досягнення компромісу між кооперацією
та конкуренцію гравців ринку.
У теоріях, що стосуються взаємодії та
взаємозв’язків між конкурентами, увага приділяється або кооперації, або конкуренції між ними,
але не сполученню цих двох типів взаємозв’язків,
до яких можуть залучатися конкуренти. в економічній теорії доводиться, що кооперація заважає
конкуренції, і необхідним вважається антимонопольний закон для гарантії благотворної конкуренції. У традиційній теорії конкуренції і в
літературі зі стратегічних альянсів робиться припущення, що для успішної роботи треба звести до
мінімуму кооперацію і конкуренцію. Таким чином,
недооцінюється можливість поєднання кооперації і
конкуренції задля переваг, досяжних завдяки конкурентній кооперації між двома учасниками [1].
Концепція конкурентної кооперації передбачає
водночас конкуренцію і кооперацію.
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В останні роки усе більшого значення
набувають види логістичної контрактної дистрибуції,
що пропонує різноманітні послуги з додаванням
цінності (англ. value-added distribution), так у 90-х рр.
спостерігалася тенденція аутсорсинга послуг з
додаванням цінності виробничого характеру. Фірма,
що укладає контракт, відповідає за процеси кінцевого
упакування, постачання етикетками і розміщення
продукту у своєму складі, іноді навіть на засобах
транспорту. Завдяки наближенню моменту індивідуалізації продуктів до специфічних потреб ринку/клієнта виробник може обслуговувати місцеві
ринки з основного центра дистрибуції. За даними
досліджень, проведених ЄЕС, вже у середині 90-х рр.
застосовувався аутсорсинг у логістичному розповсюдження товарів „третіми учасНиками” (англ. thirdparty distribution): 75% фірм, що брали участь у
дослідженнях, передали транспортне обслуговування
зовнішнім оферентам, 55% – складське обслуговування, і 25% фірм передають певну частину своїх
виробничих функцій [5].
У ситуації виділення внутрішньої логістичної
системи (англ. spin-off). власний логістичний відділ
стає на першому етапі окремим прибутковим
центром, що надає послуги не тільки своїй рідній
фірмі, але також й іншим клієнтам; потім цю фірму
продають, часто у формі “management by-out”, тобто
викупу управлінцями цієї компанії. Переважні на
першому етапі послуги для рідної фірми поповнюються усе більш зростаючими прибутками з
обслуговування інших клієнтів. Якщо фірма прагне
зберегти право власності на логістичні активи, вона
може укласти контракт на управління своєю
логістичною системою [5]. Ця форма забезпечує
еластичність для можливого поновлення чи відмови
від контракту. В цілому, прийняття логістичного
обслуговування клієнта може відбуватися шляхом
набуття логістичної системи. Потужні логістичні оператори викуповують усю логістичну систему клієнта,
приймаючи право власності на транспорт, склади і
пристрої, а також приймають всю, або велику частину логістичного персоналу [3]. Описані вище тенденції розвитку, що призводять до розширення значення аутсорсинга і контрактної логістики в обслуговуванні сфери дистрибуції, стали можливі завдяки
збільшенню числа компаній, що пропонують ці
послуги і розширенню спектра пропонованих послуг.
Аналіз зарубіжних джерел показує, що під
час закупівель за каталогом або франчайзингу
спостерігаються незначна практика управління мережею знань при перенесенні технології за міжнародні
межі, або координації різних ділянок аутсорсинга [1].
Проте, така практика аутсорсинга не враховує потен-

ційну конкурентну перевагу, можливу завдяки перенесенню знань. Необхідно зазначити, що міжнародний аутсорсинг залежить від таких чинників як
життєвий цикл продукту, характер власності
технології і компетентність постачальників. Так, на
ранніх стадіях життєвого циклу для продукту
укладення контрактів аутсорсинга недоцільно.
Традиційно на етапі росту життєвого циклу
підприємство модифікує дизайн продукту з метою
поліпшення його сприйняття ринком, для чого
необхідна взаємодія між виробництвом і технічним
проектуванням. Протее, на пізніших стадіях життєвого циклу доцільно укладення зовнішніх контрактів для аутсорсинга продукту з метою отримання
додаткової потужності або зниження витрат підприємства. На цих етапах життєвого циклу дизайн
продукту залишається стабільним, і технологічний
процес можна передати постачальникові аутсорсинга, без побоювань завдання збитку інтелектуальній власності підприємства. Характер власності технології також впливає на аутсорсинг, при
цьому запатентовану виробничу технологію підприємства зберігатимуть у себе, з метою оберігання
технологічного секрету.
Традиційно логістичний менеджмент у приватному секторі виконував лише функцію підтримки, яка іноді стосувалася транспортної ради усередині підприємства [2]. Водночас, наразі підвищується увага стратегічному корпоративному
плануванню як результат складнощів, що розвинулися, та зростання глобальної конкуренції. Часто
продукти виробляються в одному місці розташуванні, а матеріали здобуваються в іншому, збірка
може мати місце у третьому місці, продажі – в
четвертому, а послуги з підтримки продукту – у
п’ятому. Враховуючи, що логістичний менеджмент
складає у середньому 25% роздрібної ціни
продукту, ефективний логістичний менеджмент
став життєво важливим фактором виміру успіху
компанії [3]. Однією з його функцій є створення
цілісної системи, яка дозволяє доставляти продукт
на ринок ефективно та з мінімальними витратами.
У результаті успішний аутсорсинг і логістичний менеджмент з використанням стратегії 3PL
„третього учасника” логістики наразі стають
засобом розбудувати конкурентноспроможну перевагу. Т. Андел вказує, що деякі організації зробили
пріоритетами у корпоративному стратегічному плануванні логістичний аутсорсинг і управління 3PL
[3]. Багато глобальних компаній зробили логістичний менеджмент функцією найбільшого аутсорсингу у глобальному ланцюгу постачання
(рис.1).
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альянсів; технологічних можливостей у сфері гнучкого виробництва та сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій.
Зменшення логістичних витрат важливе для
національної економіки. Логістика взаємопов'язана
з виробництвом, маркетингом, фінансами та іншими
сферами діяльності підприємств і перебуває в зоні
економії високих витрат і задоволеності споживача.
Ефективний логістичний менеджмент у сфері обробки замовлень, складського планування, управління
запасами і транспортування впливає на загальні
витрати підприємства та можливість створення
попиту.
Ефективна логістична система може бути
зарахована до нематеріальних активів підприємства.
Здатність підприємства ефективно доставляти
клієнтам необхідні продукти дозволяє підвищити
конкурентну перевагу на ринку. Логістичний менеджмент відповідає за транспортування, управління запасами, складування, обробку матеріалів,
промислове упакування, споживчий сервіс, прогнозування та інші операції підприємства. Головне
завдання полягає в плануванні таких дій логістики.
що мінімізують загальні витрати, забезпечуючи
прийнятний рівень споживчого сервісу.
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Трансформація
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Рис. 1 Ланцюг постачання
Компанії можуть прибігати до повного або
часткового аутсорсингу, тобто, вони можуть застосовувати аутсорсинг для усього процесу логістичної
дистрибуції, або тільки для певної його частини.
Постачальники, з іншого боку, можуть запропонувати повні або часткові послуги; багато постачальників розширюють свій контекст логістичного
обхвату, включаючи прогноз продажу, проектування
системи замовлень на постачання, упаковування,
штрихове кодування, управління запасами, розповсюдження і обслуговування клієнтів, певну частину
або повний зміст якого забезпечують компонент
додаткової цінності (англ.“value-added”) продукту,
що доставляється до ринку (рис.2).
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Рис.2. Проектування глобальної мережі ланцюга
доставки
Конкуренція серед постачальників визначає
важливість чиннику додавання цінності і спонукає їх
пристосовувати власні послуги до потреб компанії,
що замовляє аутсорсинг.
Підвищення ефективності логістичної діяльності є ключовим чинником у процесах євроінтеграції, залучення прямих іноземних інвестицій та
підвищення конкурентоспроможності країни.
Основним завданням логістики є інноваційний
підхід до використання механізмів ринку як стратегічного елементу в конкурентній позиції підприємства, інтеграція логістичних партнерів, нових
структурно-організаційних взаємин, стратегічних
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ
”КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК”
Охарактеризовано еволюцію наукових поглядів щодо сутнісних характеристик ризику; проведено
типологізацію видів та сутнісних характеристик категорії „ризик”; удосконалено підходи до визначення суті
поняття комерційного ризику торговельного підприємства.
Ключові слова: ризик, комерційний ризик, управління ризиком.

Udud I. R.

THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF CATEGORY
„COMMERCIAL RISK”
The evolution of scientific looks to essence descriptions of risk is described; tipologization of kinds and essence
descriptions of category „risk” were conducted; determination of trade enterprise commercial risk concepts is conducted
and improved.
Keywords: risk, commercial risk, management risks.
Вступ. Відкрите ринкове середовище функціонування підприємства характеризується значною
кількістю інституцій та процесів, які відбуваються у
ньому. До групи факторів зовнішнього середовища
можна віднести природно-географічні, демографічні,
суспільно-політичні, макроекономічну ситуацію,
ринкову кон’юнктуру тощо. Відповідно, зовнішнє середовище функціонування підприємства не є сталим,
постійно змінюється та часто породжує ризики, які
можуть завдати негативних наслідків як для показників його фінансово-господарського стану, так і його функціонування загалом. Враховуючи, що комерційно-господарська діяльність є однією з найбільш
ризикових аспектів діяльності суб’єкта господарювання, теоретико-прикладні рекомендації щодо
управління комерційними ризиками є своєчасними та
актуальними.
Аналіз основних досліджень і публікацій.
Потрібно зазначити, що дослідженню комерційного
ризику приділяли увагу відомі науковці, зокрема
, В. Вітлінський, І. Бланк, Т. Клебанова, Ю. Кроль,
О. Раєвнєва, П. Хавранек, С. Шмідт, О. Ястремський
та ін. Проте недостатньо вивченими залишаються сутнісно-типологічні характеристики комерційного ризику.
Постановка завдання. Метою статті є удосконалення концептуальних засад та суті поняття
„комерційного ризику”.
Завданнями, поставленими при написанні
статті, є проаналізувати усталені підходи до визначення суті поняття комерційного ризику підприємства, його еволюцію та уточнити їх.
Виклад основного матеріалу. Потрібно зазначити, що у профільній економічній літературі
можна відшукати велику кількість праць, в яких

розкривається сутність ризику діяльності суб’єкта
господарювання, які її доповнюють чи уточнюють.
Причому можна прослідкувати навіть еволюцію цієї
категорії у світовій та вітчизняній економічній
думці.
Так, якщо не враховувати перші згадки про
ризик (причому, що важливо, джерелом цього
ризику, як правило, були дії інших суб’єктів, які
характеризують на сьогодні як так зване рейдерство) як вищий рівень ймовірності втрати майна
прадавніх торгівців та мореплавців, то характерні
для ризику риси з’явились та розвивалися по мірі
розвитку підприємництва та теоретичного обґрунтування цього явища. Вказане видається закономірним, оскільки ризики є невід’ємною характеристикою при визначенні суті поняття підприємництва чи підприємницької діяльності. Так, у
Господарському кодексі України зазначено, що
підприємництво є самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською
діяльністю, здійснюваною суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку. Відповідно в основу вивчення категорій
підприємництво та ризик можна покласти праці
таких класиків світової економічної думки, як А. Сміт,
Дж. М. Кейнс, Р. Кантильйон, А. Маршалл, Ф. Найт,
Й. Шумпетер та ін.
Зокрема, Р. Кантильйон, надаючи характеристику особи підприємця, зазначав, що це людина,
яка приймає рішення і задовольняє свої потреби в
умовах невизначеності, а дохід підприємця є
платою за ризик. Доповнюючи вказану думку,
А. Сміт зазначає, що підприємець є власником
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підприємства та втілювачем ризикових комерційних
ідей.
Причину економічного ризику Дж. Міль та
Н. Сеніор також пов’язували з підприємництвом,
досліджуючи його у контексті необхідності відшкодування можливих збитків. А. Маршал, обґрунтовуючи засади неокласичної теорії ризику, довів, що
кожен підприємець завжди здійснює діяльність в
умовах невизначеності; прибуток, який він отримує
як винагороду за ризикову діяльність є імовірнісною
випадковою величиною; рівень ризику є критерієм
прийняття рішення про обрання стратегії та тактики
отримання прибутку.
Подальшим удосконаленням концептуальних
засад категорії ризику стали праці Дж. М. Кейнса,
передусім прикладними були такі аспекти, як обґрунтування доцільності та потреби ризику в підприємництві; уточнення взаємообумовленості здатностей
до ризику та прагненні до кращого, до незалежності,
бажання залишити спадкоємцям здобуті блага; перші
спроби класифікації ризику; обґрунтування суті
поняття схильності до ризику.
Так звану динамічну невизначеність ввів у
систему теоретичного обґрунтування ризику Й. Шумпетер.
Він як визначив основні фактори ризику, так і вказав,
що найбільш визначальним з них є фактор часу. Крім
того, ми вважаємо, що новим у теоріях Й. Шумпетера
було також те, що науковець не відкидаючи
існування тісного зв’язку між підприємництвом та
ризиком, стверджував, що підприємництвом є
виключно інноваційна діяльність підприємця і як
тільки він з новаторської переходить на традиційну
діяльність, то відразу втрачає статус підприємця.
Тобто, на нашу думку, аналізуючи праці
Й. Шумпетера, можна дійти висновку, що ризиком в
діяльності підприємця є не лише ймовірна втрата
ресурсів чи майна суб’єкта господарювання, а також
безпосередньо підприємницька ідея.
Зауважимо, що наведені вище перші Теоретичні міркування щодо категорії ризику стосувалися в основному якісної складової його сутнісних
характеристик. Тому теоретико-методологічні дослідження Ф. Найта у 20-х роках XX століття стали
вагомим доповненням відомих раніше тверджень,
оскільки науковцем зроблено спроби кількісної
оцінки ризику та, що ще більш важливо, було
започатковано теоретичне обґрунтування методологічних засад оцінювання рівня ризику, обґрунтування
математичної бази кількісного вимірювання і моделювання ризиків. В подальшому апарат теорії
ймовірностей (для оцінки ризику) розвинули Дж. Фон
Нейман та О. Моргенштейн, Дж. М. Кейнс та ін. Крім
того, Ф. Найт запропонував класифікацію інформаційних умов щодо прийняття рішення, згідно якої
проблеми прийняття рішення він поділяв на
визначеність та невідомість; останню диференціював

на ризик та невизначеність; ризик виділяв
об’єктивний та суб’єктивний [1,с.10].
Отже, уникнути ризику в підприємницькій
діяльності неможливо. Цю тезу було доведено
класиками економічної думки та вона залишається
актуальною на сьогодні. Поділяючи її, О. Васюренко вказує на причини, які зумовлюють економічні ризики пов’язані з підприємницькою діяльністю. Це велика кількість суб’єктів підприємницької діяльності, спільність договірних відносин,
діяльність у мінливому конкурентному середовищі
[2,с.68]. Крім того, на думку В. Зянько, приймаючи
рішення суб’єкт господарської діяльності порівнює
його зі способом вирішення схожої проблеми
іншими суб’єктами, з альтернативними технологіями, намагаючись одержати додаткову інформацію про їх ефективність та надійність; водночас
обмеженість інформації породжує невизначеність
[3,с.350]. При цьому науковець зазначає, що
найвищим є рівень ризику в інноваційному підприємництві, оскільки потенційна прибутковість
інновацій на ранніх стадіях їх впровадження є
невідомою. З цією думку об’єктивно варто погодитися, проте інноваційність є невід’ємною складовою підприємницької діяльності, яка часто приносить більший дохід порівняно з традиційним підприємництвом.
В сучасній економічній літературі [4-6]
ризик, як правило, розглядають як можливість
виникнення непередбачуваних майнових або
фінансових втрат в ситуації невизначеності умов
господарської діяльності підприємства. Вважаємо,
що це є закономірним, оскільки господарська
діяльність підприємства у всіх її формах пов’язана
багаточисельними ризиками, рівень яких підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, які супроводжують господарську діяльність,
формують обширний портфель загроз функціонування підприємства, який визначається загальним
поняттям – “господарські ризики”.
Так, Л. Лігоненко під господарськими ризиками розуміє можливість виникнення непередбачуваних майнових чи фінансових втрат (втрата
активів; зниження суми прибутку і доходів і т.д.) в
ситуації невизначеності умов господарської діяльності [5,с.36].
Л. Романенко та А. Коротеєва визначають
ризик як вартісний вираз ймовірності події, що може
призвести до збитків або відхилення фактичних
результатів фінансово-господарської діяльності підприємства від передбачуваних [7,с.121].
Зазначимо, що досить влучно узагальнює
наявні в сучасній науковій літературі підходи до
визначення суті понять ризику та підприємницького
ризику (подані Є. С. Стояновою, О. В. Васюренком
та О. В. Тараном, О. Б. Фінкельштейном, В. В. Глущенком та ін.) зазначаючи, що двома основними
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характеристиками ризику є ймовірність (як об’єктивна можливість настання небажаних подій зумовлена
непередбачуваними діями суб’єктів ринкової інфраструктури чи окремих факторів) та невизначеність
(як недостатня ефективність ризик-менеджменту
апарату управління підприємством) [3,c.353].
Підприємство, яке піддається впливу непередбачуваного ризику зазнає збитків, погіршуються
основні показники його фінансово-господарської
діяльності, а також (як найгірший варіант) підприємство може збанкрутувати. Отже, інформація щодо
кількості збиткових підприємств в Україні є свідченням рівня наявності багато чисельних господарських ризиків їх діяльності. Так, згідно офіційних
статистичних даних за січень – квітень 2010 р. частка
підприємств, які отримали збиток становила 48,2 %, у
т. ч. у промисловості – 50,0 %, у будівництві – 63,1 %, у
торгівлі – 41,0 %, у діяльності готелів та ресторанів –
48,9 % [10].

Актуальним є також обґрунтування просу
управління ризиком, який В. Вітлінський вбачає у
такій послідовності дій: 1) аналіз та ідентифікація
(розпізнання) ризику; 2) якісна оцінка ризику;
3) кількісна оцінка ризику; 4) обрання методів (способів) оптимізації ризику; 5) використання зовнішніх або внутрішніх засобів зниження рівня ризику
[11,с.123].
Узагальнюючи наведене, зазначимо, що ризик є надзвичайно складною, багатофакторною та
системною економічною категорією, тому об’єктивно неповними є ті підходи до визначення його
змісту, які характеризують лише окремі сторони та
сутнісні характеристик цього поняття. На наше
переконання, повноцінно охарактеризувати суть
поняття ризику можна лише на основі комплексної
типологізації його видів та характеристик, які
узагальнено нами на рис. 1.

Види та характеристики ризику діяльності підприємства
За складовими
підприємницького
ризику

Ризик втрати майна

Валютний ризик

Податковий ризик

Комерційний ризик

Відсотковий ризик

Ризик не плато-спроможності

Економічний ризик

Інфляційний ризик

Ціновий ризик

Інвестиційний ризик

За впливом на складову
діяльності підприємства

Ризик втрати фінансової
стійкості

Підприємницький ризик
Господарський ризик
Економічний ризик
Ризик недосягнення місії, цілей та мети діяльності підприємства

За результатом
негативного наслідку

Ризик критичного збільшення терміну окупності та зниження ефективності
інвестицій
Ризик банкрутства
Ризик втрати майна
Ризик зменшення обсягів доходу та зниження рівня прибутковості

За функціональними
складовими
підприємництва

Інноваційний ризик
Систематичний ризик
Майновий ризик
Ризик участі у капіталі

За рівнем
невизначеності умов
господарської
діяльності

Об’єктивний ризик відсутності альтернативних рішень
Суб’єктивний ризик наявності альтернативних рішень
Об’єктивний ризик відсутності інформації
Суб’єктивний ризик наявності інформації

За рівнем впливу на
обсяги господарської
діяльності

Ризик зниження доходу до точки ліквідації
Ризик зниження доходу до точки беззбитковості
Ризик зниження доходу до точки мінімальної ліквідності
Ризик зниження доходу нижче рівня ресурсозабезпеченого прибутку

За рівнем диференціації загальноринкових та
внутріфірмових тенденцій
За рівнем
суб’єктивного впливу
на ризик

Систематичний ризик
Несистематичний ризик

Чистий ризик
Спекулятивний ризик
Традиційні та об’єктивні ризики

Рис. 1. Типологізація видів та сутнісних характеристик категорії ризику
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Отже, ризик, будучи об’єктивною невизначеністю, може призвести до негативних наслідків для
суб’єкта господарювання (невиконання місії та цілей
функціонування підприємства, його банкрутства чи
погіршення ефективності функціонування). Він має
вплив на результати діяльності підприємства, тому
потребує моніторингу, прогнозування, системного
врахування факторів та створення системи ризикменеджменту.
Теоретичне обґрунтування сучасних поглядів
на визначення сутності поняття ризику дало підставу
зробити висновок, що в системі ризик-менеджменту
підприємства об’єктом моніторингу є підприємницькі
ризики. До них крім традиційних доцільно включати
специфічні види ризику, зумовлені особливостями
виду економічної діяльності, місця розташування
підприємства, ринкової кон’юнктури і т.ін. Перелік
типів та видів загроз і небезпек функціонування як
окремого підприємства, так і підприємницького середовища загалом є значним, визначається різноманіттям видів підприємств, їх організаційно-правових
форм, сфер та напрямів діяльності. Тому усвідомлення сутнісних характеристик загроз і, як наслідок,
вироблення управлінських заходів, що їх локалізують, вимагають визначеного їх поділу та групування.
Зауважимо, що традиційно виділяють 3 форми підприємництва: виробниче, посередницьке та
фінансове. Стосовно посередницького, то, крім
інших, на перший план виходять такі підприємницькі
ризики, як комерційний, ціновий, інфляційний та ін.
Причому чи не найбільш складними щодо узагальнення та вивчення, на нашу думку, є види комерційного ризику.
Вважаємо, що такий висновок можна зробити виходячи з того, що комерційна діяльність є
складним явищем, присутнім у багатьох сферах
соціально-економічної системи. Так, як зазначає
І. Грищенко, комерційна діяльність є складовою
комерційного підприємництва (інша складова – некомерційне підприємництво), який передбачає здійснення актів купівлі-продажу з метою отримання
прибутку; це підприємницька діяльність між суб’єктами ринку, що відображає відносини щодо продукту
економічної діяльності (товару чи послуги) [8,с.1011]. Незважаючи на певну простоту запропонованого
науковцем підходу, подане ним визначення є досить
системним, проте не може слугувати сутнісним
базисом для вивчення категорії комерційного ризику.
Більше того, неприйнятним, з нашої точки зору, є
ототожнення терміну комерція з принципом прибутковості, тобто комерційна діяльність є окремою
складовою підприємницької діяльності, проте не
всіма її видами, чи складовими, метою здійснення
яких є отримання прибутку. Додамо до цього також
те, що основною метою діяльності не всіх торговельних підприємств (які апріорі здійснюють комерційну
діяльність) є максимізація прибутку, а, наприклад,
максимізація товарообороту, мінімізація витрат, розвиток дистрибуційної мережі і т. ін.

Вітчизняна нормативно-правова база дає
дещо більш вузьке визначення суті аналізованого
поняття – комерційне посередництво (агентська
діяльність) є підприємницькою діяльністю, яка
полягає в наданні комерційним агентом послуг
суб’єктам господарювання при здійсненні ними
господарської діяльності шляхом посередництва від
імені, в інтересах, під контролем і за рахунок
суб’єкта, якого він представляє. Отже в поданому
визначенні ототожнюється поняття комерційної та
агентської діяльності, що, зрозуміло, є його недоліком, оскільки крім агентської комерційне посередництво може передбачати такі складові, як інші
види торговельно-комерційної діяльності, аукціонну, біржову, лізингову та ін.
На основі узагальнення наявних в науковій
літературі та економічних словниках підходів до
обґрунтування суті поняття комерційної діяльності,
на нашу думку, можна зробити висновок, що комерційна діяльність є складовою посередницької форми
підприємництва, водночас присутня у всіх видах
економічної діяльності, проте стосується лише процесів купівлі-продажу продукції (робіт, послуг) та
значною мірою обумовлюється маркетинговою
складовою діяльності суб’єкта господарювання щодо вивчення ринкової кон’юнктури, потреб споживача, а також ефективного просування продукції
(робіт, послуг) на ринок. Справедливість сформованого нами визначення підтверджується й окремими нормами як вітчизняного, так і зарубіжного
законодавства. Так, згідно статті 2 Закону України
„Про міжнародний комерційний арбітраж”, сформованого на принципах міжнародного права, визначено, що комерційна діяльність може здійснюватися
у різних сферах економічного життя, не обмежуючись відносинами торговельного характеру. Це
можуть бути будь-які угоди щодо поставки товарів
чи надання послуг або обмін товарами чи послугами; угоди про розподіл, торговельне представництво; факторні операції; лізинг; інжиніринг;
будівництво промислових об’єктів; надання консультаційних послуг; купівля-продаж ліцензій;
інвестування; фінансування; банківські послуги;
страхування; угоди про експлуатацію або концесії;
спільні підприємства та інші форми підприємницького співробітництва; перевезення товарів та
пасажирів та ін. Погоджуючись з характером викладеного вище, зазначимо, що наведені види та складові фінансово-господарської діяльності підприємства власне і є джерелами комерційного ризику.
Зауважимо, що в економічній літературі
можна відшукати окремі підходи до виокремлення,
визначення сутнісних характеристик, обґрунтування переліку причин та методики оцінювання
комерційного ризику. Так, Л. Тепман у праці „Риски
в экономике” стверджує, що комерційний ризик –
це ризик, який виникає в процесі реалізації товарів
(послуг), виготовлених або придбаних підприємцем
[9,с.198]. Основними причинами комерційного ри81

зику, на думку науковця, є зниження обсягів реалізації продукції внаслідок зниження попиту, ефективних дій конкурентів, введення обмежень на
продаж продукції; підвищення закупівельної ціни
продукції; непередбачуване зменшення обсягів закупівлі у порівнянні з плановими, що зменшує масштаби діяльності підприємства та збільшує витрати у
розрахунку на одиницю продукції: втрата продукції;
погіршення якості товарів в процесі обігу (транспортування, зберігання тощо), що призводить до
зменшення їх вартості; збільшення витрат обігу у
порівнянні з плановим рівнем через оплату штрафів,
непередбачуваних виплат та відрахувань, що призводить до зменшення обсягів та зниження рівня
прибутку підприємства.
Відповідно комерційний ризик пов’язаний з
ризиками, які можна об’єднати в групи: реалізації
продукції (послуг), транспортування, приймання продукції покупцем, платоспроможності покупця, форсмажорними обставинами.
При виявленні суті та змісту підприємницького ризику як економічної категорії більшість
дослідників пов’язують підприємницький ризик лише
з несприятливими результатами, з невигідними економічними наслідками господарювання в умовах
невизначеності. Але якби підприємницький ризик був
пов’язаний лише з негативними результатами, то
важко припустити, що у цивілізованого підприємця
виникла б потреба до ініціювання ризику. На основі
критичного аналізу визначень, наявних в економічній
літературі, ми вважаємо, що підприємницький ризик
можна також визначати як здатність до ведення
господарської діяльності в умовах невизначеності та
необхідності вибору, яка створює можливість завдяки
особливим рисам підприємця попереджати, запобігати та зменшувати несприятливий вплив невизначеності на результати господарської діяльності і при
виборі оптимального рішення з певної кількості
альтернативних, отримувати в цих умовах підприємницький дохід.
Крім того, комерційний ризик, який визначається недоброчесністю комерційних партнерів
підприємства (недотримання ними взятих на себе
контрактних обов’язків; неповернення активів –
авансових платежів за продукцію, депозитних вкладів
комерційними банками, товарів чи грошей
за
споживчим кредитом і т.д.), а також їх неплатоспроможністю. При цьому зауважимо, що в сучасних
умовах практично кожне підприємство зіштовхується
з проявами цього виду ризику.
Зауважимо, що практична значимість дослідження полягає в уточненні суті поняття, а також
встановленні груп та видів комерційного ризику, що
є передумовою більш комплексного та системного
підходу до формування системи ризик-менеджменту
торговельного підприємства.
Висновки. Комерційний ризик є економічною категорією, яка відображає невизначеність
торговельної форми підприємництва та пов’язаної з

нею або діяльності окремого суб’єкта господарювання, або відносин між суб’єктами підприємництва щодо посередництва в процесі просування
чи обміну товарів (послуг).
Подальші наукові дослідження за аналізованою проблемою мають стосуватися удосконалення методики оцінки рівня комерційного ризику
торговельного підприємства.
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Охарактеризовано зміст логістичного процесу у електронному магазині та роль доставки товарів як одного з
основних елементів. Проведено аналіз систем доставки товарів у вітчизняних електронних магазинах.
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The content of logistics and its features in electronic retailing. The contents of logistic processes electronically
store and deliver goods as part of its main elements. The analysis of delivery systems in domestic electronic goods
stores.
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Вступ. Характерною рисою розвитку сучасної економіки є виникнення нового середовища
ведення бізнес-процесів – електронної торгівлі.
Основою електронної торгівлі є специфічна економічна стратегія, інфраструктура управління, фінансів, інформації, а також організації створення та
передачі продукції споживачеві. Водночас як і в
реальній торгівлі, основними бізнес-процесами в електронних магазинах є приймання і виконання замовлень клієнтів та відповідна їхнім потребам і
вимогам доставка товарів і послуг.
В умовах жорсткої конкуренції саме доставка товарів часто стає основною конкурентною
перевагою суб’єкта електронної торгівлі. Оскільки
логістика фактично є формою оптимізації ринкових
зв’язків та основою гармонізації інтересів учасників
процесу переміщення продукції і товарів, то ефективне логістичне забезпечення процесів доставки
придбаних у електронних магазинах товарів, на
сьогоднішній день є надзвичайно актуальним і чинить суттєвий вплив як на фінансово-економічні
результати діяльності електронних магазинів, так і на
рівень задоволення потреб споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні та окремі практичні аспекти досліджуваної теми розглянуті в працях таких авторів як
Владиславлев Д. [2], Забурдаєв В. [4], Міщук І., Гресь А.,
Ковальчук С. [5], Свєшнікова Т. [6], Шоркін А. [7].
Проте ці дослідження не можуть максимально
об’єктивно і повно дослідити сучасний стан логістичного забезпечення вітчизняних електронних магазинів, оскільки сфера електронної торгівлі є надзвичайно динамічною.

Постановка завдання. Метою статті є визначення змісту та ролі логістичного забезпечення
діяльності сучасних електронних магазинів у вітчизняному сегменті глобальної мережі Інтернет та
дослідити особливості організації процесів доставки
товарів, придбаних в електронних магазинах.
Виклад основного матеріалу. Електронна
торгівля є принципово новим комплексом бізнесоперацій, що вимагають дотримання специфічних
принципів управління, застосування показників та
критеріїв оцінки.
Так, в якості основних факторів успіху
електронної торгівлі виділяють так звану сферу 4С
(content, commitment, community, control). Ефективно діючий електронний магазин повинен мати максимально повний (а в окремих випадках – і унікальний) асортимент товарів; якісну інформаційну
підтримку бізнесу; сильну мотивацію щодо досягнення конкретних цілей; максимально велику аудиторію клієнтів та здійснювати постійний контроль
усіх процесів з метою максимально швидкого прийняття рішень для здійснення необхідних змін [1].
Ефективність будь-якого бізнес-проекту (в
тому числі і в електронній торгівлі) для покупця
визначається як співвідношення вигод, до яких
можна віднести комплекс критеріїв щодо відомості
бренду, комфортних умов здійснення покупки,
високого рівня наданих послуг до втрат (рівень цін,
витрати часу, негативні емоції тощо). Логістичне
забезпечення діяльності електронного магазину
фактично є інструментом створення та підтримки
його цінності (ефективності).
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Рис. 1. Схема взаємодії системи електронного магазину з клієнтом

Нові принципи та умови електронної торгівлі
докорінно змінюють організацію логістики. Матеріальні елементи логістичного ланцюга (приміщення,
торгові площі, іноді складське господарство) в
електронних магазинах практично відсутні. Змінюється структура кадрового забезпечення, операційних запасів. Проте суттєво скорочується час просування товарних потоків до споживача та розширюється асортимент, а масштаби бізнесу не обмежуються будь-якими територіальними межами.
Суттєвих змін зазнає документооборот та
організація оформлення замовлень в електронних
магазинах. Оскільки відбувається об’єктивно необхідна заміна традиційних паперових документів на
електронні, швидкість і ефективність оформлення,
виправлення та передачі, аналізу та контролю
останніх значно вища. Так, витрати на оформлення
замовлення в електронному магазині в середньому за
часом зменшуються в 3 рази, а за собівартістю –
приблизно у 1,5 раза [4].
Характерною рисою ефективно взаємодіючого з клієнтами електронного магазину є широка
інформаційна та консультативна підтримка, персоналізація спілкування та індивідуалізація замовлення.
Організація взаємодії електронного магазину з
клієнтом представлена на рис. 1. За допомогою
сучасних технічних засобів мережі Інтернет з’являються можливості надання значної кількості додаткових логістичних послуг, зокрема вибір постачальників, контроль за транспортуванням товарів, електронну передачу документів.

При цьому з метою підтримання високого
рівня конкурентоспроможності магазин повинен
реалізувати товари, які дозволяють максимально
забезпечити потреби клієнтів. Відповідно, виробник
повинен орієнтуватися на замовлення торговця і, як
наслідок – в цілому на потреби і запити кінцевого
споживача. Таким чином, логістичні системи
„виробництво-електронна торгівля-споживач” є за
своєю суттю „витягуючими”, такими, що першочергово враховують не на вказівки централізованої
системи управління (оскільки така взагалі відсутня),
а на фактичне замовлення кінцевої ланки.
Витрати електронних магазинів (у порівнянні з магазинами традиційними) на формування
запасів також мінімізуються за рахунок зменшення
обсягів запасів. Основна кількість комерційних
структур працює на засадах JIT-постачання (just-intime – вчасно, у визначений час), що дозволяє також
зменшити витрати часу на виконання замовлення.
Проте така ситуація вимагає чіткої взаємодії усіх
ланок логістичного ланцюга. Для цього необхідною
умовою є забезпечення максимальної взаємної поінформованості виробників, постачальників та торговців щодо рівня цін на товари, їх якісних параметрів, стан запасів, обсягів продажу, час поставки
тощо. При цьому значна увага повинна бути приділена забезпеченню високого рівня безпеки просування інформаційних та фінансових потоків.
Специфіка електронної торгівлі призводить
одночасно до централізації прийняття замовлення
та децентралізації процесів доставки товарів. Про84

давець може виконувати свої функції без фізичної
присутності на ринку за умови, якщо він зможе
поставку товару та його сервісне обслуговування.
Процес виконання замовлення в електронному
магазині відбувається у такій послідовності [7]:
1) покупець оформляє замовлення на сайті
електронного магазину;
2) оформлена заявка автоматично з сайту потрапляє в інформаційну систему магазину;
3) підтвердження замовлення автоматично надтодить на e-mail покупця;
4) служба продажів автоматично повідомляється про надходження нового замовлення;
5) служба продажів подає запит до інформаційної системи магазину про наявність
необхідного товару на складі;
6) обмін інформацією між складом та інформаційною системою про поточний стан
запасів;
7) при відсутності необхідного товару на складі
передається запит до служби закупівель;
8) постачальнику товару передається інформація про заплановану закупівлю;
9) доставка постачальником замовленого товару на склад;
10) служба закупівель вводить дані про проведену закупівлю;
11) замовлення передається в службу доставки;
12) доставка замовлення покупцю та, при необхідності, одержання від нього грошей;
13) покупець приймає замовлення і підписує
документи для служби доставки;
14) служба доставки передає гроші і документи
у службу продажів;
15) замовленню присвоюється статус „виконано” і його заносять в історію замовлень з
урахуванням відповідної інформації в базі
даних.
Таким чином, в електронній торгівлі відбувається розмежування моментів продажу та купівлі.
Продаж відбувається відразу після вибору його
покупцем у магазині, а купівля здійсниться лише
тоді, коли покупець одержить товар або результат від
його використання. Тому належна організація доставки товарів є одним із визначальних факторів, що
впливають на ефективність функціонування будьякого електронного магазину та електронної торгівлі
загалом.
Специфіка практичної організації доставки
залежить від властивостей товарів (агрегатний стан,
габарити, вимоги щодо умов їх зберігання і
транспортування тощо), обсягів їх реалізації, упакування і тари, рівня розосередження клієнтів та ін [3].
З метою аналізу сучасного стану систем доставки
товарів було проведено дослідження ряду електронних магазинів у вітчизняному сегменті мережі
Інтернет. Так, зокрема, автором зібрано інформацію

щодо особливості доставки товарів магазинами з
категорії Тор-10 за версією каталогу українських
електронних магазинів UAShops (www. audiobooks.
com.ua, www.diamail.com.ua, www. fotos.ua, www.
sokol.ua, http://nedorogo.com.ua, http:// esms.com.ua,
www.mirrukodelia.com.ua, http://yees.cd, http://plazma.tv http://tid.com.ua) (табл.1).
Результати свідчать про дещо обмежені
можливості вітчизняних електронних магазинів
щодо доставки товарів. Так, послугами національних кур’єрських служб користується лише
половина з досліджуваних магазинів. Крім того,
лише для двох магазинів діяльність цих служб
охоплює усю територію України, що територіально
значно обмежує аудиторію потенційних клієнтів.
Серед кур’єрських служб національного масштабу
можна назвати „Ночной экспресс”, „Нова пошта”,
„Деливери”, „Ин Тайм”, „Міст Експрес”, „Гюнсел”.
Такий вид доставки, як за допомогою послуг
„Укрпошти” також застосовує лише половина магазинів. Проте причиною цього є асортиментна спеціалізація досліджуваних комерційних структур,
оскільки для ряду товарів (зокрема великогабаритна
побутова техніка) такий вид доставки не є прийнятним. У цьому випадку доцільно застосовувати
доставку власною кур’єрською службою (з одночасним страхуванням вантажу та встановленням техніки вдома у споживачів).
У переважній частині магазинів (7 із 10)
застосовують доставку магістральним транспортом.
Разом з тим така доставка можлива, в основному, у
великі населені пункти (наприклад обласні центри),
або населені пункти, де є склади автотранспортних
організацій, що здійснюють доставку. Так, наприклад, доставка придбаних товарів у магазині Аudiobooks за допомогою компанії „Автолюкс” здійснюється у 50 населених пунктів на території України.
Можливість електронної доставки товарів
визначається специфікою самого товару. Так можуть передаватися електронні книги, відео- та аудіо
матеріали, програмне забезпечення. Серед досліджуваних магазинів така форма доставки застосовується лише в одному.
Водночас послугами міжнародних кур’єрських служб не користується жоден з магазинів
Тор-10. Для такого явища існує кілька пояснень.
По-перше, переважна більшість магазинів
(8 із 10) спеціалізується на продажі великогабаритної побутової техніки (телевізори, холодильники,
пральні машини тощо), які при перевезенні потребують постійного експедиторського супроводу та
(як було зазначено вище) страхування. При перевезенні товарів за кордон це зумовило б значну
вартість доставки, що, в свою чергу, негативно
вплинуло б на ціну товару у той час як відомо, що
певна частина клієнтів купує товари в електронних
магазинах орієнтуючись саме на нижчий рівень цін.
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Таблиця 1
Способи доставки товарів українськими електронними магазинами
Способи
доставки

Магазин
Audiobooks

- самовивіз

+
(м. Київ)

- власна
кур’єрська
служба

+
(м. Київ)

- національна
+
кур’єрська
(36 філіалів)
служба
- міжнародна
кур’єрська
служба
- доставка
поштою, в т.ч.
- на території
+
України
- за кородон
+
- доставка
+
магістральним
транспортом
- електронна
+
доставка

Мир
рукоделия

DiaMail

NEDOROGO

+
(м. Київ)
+
(м. Київ)

+
(м. Київ)

ESMS

FOTOS

+
(4 філіали)
+
(по Україні)

+
(17 філіалів)

+

YeeS!

COКОЛ

PLAZMA.TV

+
(м. Київ)

TiD
+
(м. Одеса)

+
+
+
+
+
+
(Київ,
(по Україні) (по Україні) (м. Київ)
(по Україні) (м. Одеса)
Дніпропетровськ,
Харків, Одеса)
+
+
+
(4 філіали)
(по Україні)
(по Україні)

+

+

+

+
+

+

По-друге, товари, які реалізуються в цих
магазинах, не є унікальними, вони випускаються під
достатньо відомими торговими марками і можуть бути придбаними покупцями у „реальних” або електронних магазинах на відповідному національному ринку. Тому придбавати їх за кордоном просто нема потреби.
По-третє, основною проблемою міжнародної
торгівлі є організація операцій щодо перетину
вантажами кордону (або кордонів). Час оформлення і
вартість митних платежів, декларування вантажу,
оподаткування суттєво відрізняються в залежності
від того, з якої країни відправляється вантаж і країни,
куди він повинен бути доставлений. При цьому в
більшості випадків виконання таких операцій
роздрібними продавцями є беззаперечно нерентабельним. Тому за оцінками американської компанії
Forester Research майже 85% компаній, які ведуть
електронну торгівлю, не здатні виконувати замовлення,
що надходять з-за кордону [6].
Системи доставки товарів, придбаних в
електронних магазинах визначаються не лише застосованими способами доставки, а й якістю доставки і
обслуговування. Ця категорія включає в себе такі
складові:
- доставка у точно визначений покупцем час;
- поставка всіх товарів (або їх частин),
вказаних покупцем в одному замовленні;
- чітке і точне документальне оформлення
доставки;
- відсутність пошкоджень товарів у процесі
доставки.
Особливістю рівня обслуговування є його
достатність для визначеного сегменту ринку та часового проміжку. Водночас кожна комерційна структура намагається перевершити рівень обслуговування

+

+

+

+
+

конкурентів. Для його підвищення необхідно впроваджувати сучасні інформаційні системи, підвищувати витрати управління магазином та оптимізувати бізнес-процеси підприємства. Такі заходи
повинні бути детально обґрунтовані з точки зору
витратності.
Висновки. Комерційний успіх будь-якого
підприємства (як „реального” так і електронного)
визначається ефективністю організації його основних процесів. З цієї точки зору логістика охоплює
інформаційно-облікові системи, стратегію формування запасів, оцінку постачальників та клієнтів,
створення раціональної системи розподілу та доставки. Тому у зв’язку з постійним розширенням
масштабів електронної торгівлі питання логістичного забезпечення електронних магазинів постійно
залишатимуться актуальними.
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УТОЧНЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В
СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОТЕНЦІАЛУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА
СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до обґрунтування суті понять конкурентоспроможності,
потенціалу, життєздатності, фінансової та ризико-стійкості підприємства, визначено взаємообумовленість їх
з економічною безпекою підприємства та удосконалено понятійні характеристики економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, конкурентоспроможність,

потенціал, стійкість, життєздатність,

життєвий цикл підприємства.

Boykevych O. R.

CLARIFICATION OF CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ECONOMIC
SECURITY IN THE SYSTEM OF CONCEPTS OF POTENTIAL,
COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF TRADE ENTERPRISE
Existing theoretical approaches to study the merits of concepts of competitiveness, capability, sustainability,
financial and risk-resistance of the enterprise analized, identify them with economic security and improved the conceptual
characteristics of economic security.
Keywords: economic security, сompetitiveness, potential, stability, viability, life cycle of enterprise.

Вступ. Проблема економічної безпеки підприємства особливо актуалізується в період ускладнення фінансово-економічних стосунків. Проте, важливою функцією системи безпеки суб’єкта первинної
ланки економіки є також прогнозування негативних
змін у майбутньому та їх вчасне нівелювання.
Вказане обумовлює потребу у створенні постійно
діючого механізму гарантування високого рівня
економічної безпеки підприємства як сьогодні, так і в
перспективі.
Крім того, аналізована економічна категорія
є складною, взаємообумовлюється практично з усіма

показниками стану та ефективності діяльності підприємства та потребує виключно системного
підходу до її вимірювання, а отже й обґрунтування
її зв’язку та залежності з такими інтегральними
економічними категоріями як конкурентоспроможність, потенціал, життєздатність, фінансова та ризико-стійкість підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми конкурентоспроможності, реалізації потенціалу, забезпечення стійкості і життєздатності
підприємства вивчало багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Можна виділити праці таких
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авторів, як Лапін Є.В., Лігоненко Л.О., Новоселецький
О.М., Тарнавська Н.П., Шкарлет С.М., Шпілєвський
В.В. Проте не достатньо вивченим в економічній
літературі залишається питання встановлення взаємоузгодженості цих понять, обґрунтування найбільш
інтегрального та узагальнюючого поняття, а також
визначення місця серед аналізованих понять економічної безпеки підприємства.
Постановка завдання. Основними цілями,
поставленими під час написання цієї статті є: проаналізувати існуючі теоретичні підходи до обґрунтування суті понять конкурентоспроможності, потенціалу, життєздатності, фінансової та ризикостійкості підприємства; визначити взаємо обумовленість їх з економічною безпекою підприємства;
удосконалити понятійні характеристики економічної
безпеки підприємства.
Метою статті є уточнити концептуальні засади економічної безпеки в системі понять потенціалу,
конкурентоспроможності, та стійкості торговельного
підприємства.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, категорія „економічна безпека” корелює з поняттям конкурентоспроможності підприємства. Так,
Н.Тарнавська обґрунтовуючи зміст поняття конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на засадах інноваційного розвитку доводить необхідність
закладати в нього кількісно-якісні характеристики
діяльності суб’єкта господарювання, спроможні
забезпечити виробництво конкурентоспроможної
продукції; об’єднання у цій категорії понять
продуктивності та ефективності як здатності суб’єкта
первинної ланки економіки у реальному часі та в
перспективі формувати і використовувати систему
знань випереджаючи існуючих та потенційних
конкурентів [10, с.12]. З поданого визначення дійсно
простежуються схожі характеристики між конкурентоспроможністю та економічною безпекою підприємства. Більше того, в наукових працях з проблем
конкурентоспроможності первинної ланки економіки
можна віднайти багато тотожних підходів до
обґрунтування суті аналізованих понять. Наприклад,
Р.Лупак характеризує конкурентоспроможність підприємства як механізм ефективного використання
конкурентних переваг з метою досягнення стратегічних цілей господарсько-фінансової діяльності та
забезпечення соціально-економічних потреб споживачів [6, c. 6]. Крім того, науковець обґрунтовуючи
методику оцінки рівня конкурентоспроможності
використовує ресурсно-функціональний підхід який,
на нашу думку, більш характерний для оцінки рівня
економічної безпеки підприємства.
Узагальнюючи аналіз праць з проблем конкурентоспроможності [6, 10], доходимо висновку, що
конкурентоспроможність, як система та комплексна
характеристика, все ж характеризує існуючий стан
суб’єкта господарювання та його певні коротко-

строкові перспективи. Водночас, на відміну від
конкурентоспроможності, категорія економічної
безпеки підприємства є „ширшою”, оскільки включає як конкурентоспроможність сьогодні, фізичну
захищеність майна та інтересів підприємства,
здатність до розвитку та, ми вважаємо, що в основу
цього поняття необхідно закладати здатність
підприємства ефективно та безпечно функціонувати
як сьогодні так і в майбутньому відповідно до його
місії і цілей діяльності, узгоджених з етапами його
життєвого циклу.
Дещо менш схожим за змістом, проте
подібним за методикою оцінки до економічної безпеки є категорія економічного потенціалу підприємства. Так, Є.Лапін пропонує характеризувати
потенціал підприємства за такими функціональними
показниками, як кадровий, виробничий, інноваційний, організаційно-управлінський потенціал, що
насамперед уподібнює дане поняття з економічною
безпекою підприємства. Водночас у поданому
науковцем визначенні суті поняття економічного
потенціалу підприємства (як максимально можливий обсяг виробництва товарів, робіт і послуг в
умовах, що забезпечують найбільш ефективне
використання за часом і продуктивністю наявних
ресурсів) видно відмінності між аналізованими
категоріями [4, c. 9]. Якщо економічна безпека
характеризує здатність підприємства функціонувати
протягом визначеного періоду часу, то економічний
потенціал відображає рівень ефективності використання підприємством його ресурсного забезпечення та можливостей економічного розвитку. Крім
того, ми вважаємо, що повноцінно реалізувати
потенціал можна лише на стадіях зрілості та спаду
життєвого циклу підприємства.
В економічній літературі зустрічаються підходи до поєднання категорій потенціалу та безпеки,
що вважаємо дискусійним та певною мірою
неправомірним, але з іншого боку, наявність таких
підходів дозволяє додатково переконатись у неідентичності цих понять. Так, науковець Шкарлет С.
визначає потенціал економічної безпеки як множинну сукупність здатностей підприємства, що
характеризує можливості здійснення ним певних
функцій господарської діяльності, які необхідні для
досягнення поставлених цілей в умовах жорсткого
конкурентного і нестабільного зовнішнього середовища, а також продукування необхідних для цього засобів [12, c. 155-161]. У поданому визначенні
реалізація потенціалу фактично є однією з внутрішніх функцій гарантування економічної безпеки
підприємства, а отже доводить дещо вужчий характер економічного потенціалу порівняно з економічною безпекою.
Варто звернути увагу також на спроби
окремих науковців щодо ототожнення понять
безпеки та стійкості. Так, Новоселецький О. вво88

дить в науковий обіг поняття економічної стійкості
підприємства і визначає його як здатність економічної системи зберігати рівноважний стан у процесі
свого функціонування, не виходячи за межі області
значень ключових параметрів, забезпечуючи допустимий ступінь ризику, вільно маневрувати в разі дії
дестабілізуючих чинників, адаптуватися та виконувати поставлені завдання [8, c. 7]. Критичний аналіз
поданого визначення дозволяє зробити висновок про
те, що економічна стійкість в цьому випадку
практично відповідає характеристиці економічної
безпеки. Однак, на нашу думку, автор не достатньо
правомірно вживає термін стійкості, оскільки методологічною основою її є здатність зберігати рівноважний стан його об’єкта. Проте для економіки
стійкість не може виступати принциповою характеристикою, оскільки для економічної системи більш
характерно забезпечувати максимальний збалансований економічний ефект. Крім того, важко визначати параметр стійкості показників діяльності підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
Йдеться про те, що про чіткі параметри стійкості
можна стверджувати лише коли підприємство перебуває на стадії зрілості, оскільки відмінні параметри
стійкості на етапі зростання чи спаду будуть
суперечити максимальній реалізації економічного
потенціалу підприємства.
В економічній літературі існують також
підходи згідно яких визначаються й порівнюються
категорії „життєздатність” та „економічна безпека”
підприємства. Так, Шпілєвський В. пропонує під
життєздатністю підприємства розуміти інтегровану
властивість, яка проявляється у взаємодії з іншими
об'єктами, сукупність яких являє собою зовнішнє
середовище [13, c.5]. Таке визначення, на нашу
думку, є досить обмеженим і не дає змоги в повній
мірі порівняти з поняттям економічної безпеки. Крім
того у визначенні пропонується розглядати життєздатність підприємства з позицій забезпечення його
фінансової рівноваги у процесі взаємодії із зовнішнім
середовищем.
В той же час, Лігоненко Л. розглядає поняття
життєздатності підприємства в контексті життєвого
циклу розвитку підприємства. Автор пропонує
життєздатність підприємства як мікроекономічної
системи та господарюючого суб’єкта розглядати з
дотриманням певних “параметрів життєздатності”,
під якими розуміються найважливіші характеристики
внутрішнього стану підприємства, порушення яких
призводить до його економічної загибелі [5, c.12].
Вважаємо, що з наявних в економічній літературі
підходів до обґрунтування суті поняття життєздатності первинної ланки економіки можна зробити
два висновки: 1) категорія життєздатності досить
адекватно характеризує економічну безпеку підприємства, тому може бути основою обґрунтування її
економічного змісту; 2) наявні визначення поняття

життєздатності недостатньо чітко та повно відображають справжній зміст цього поняття, а отже
потребують уточнення саме в аспекті економічної
безпеки підприємства.
Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття „життєздатність” як
здатність зберігати, підтримувати життя; здатність
існувати, розвиватися. Тлумачний словник сучасної
української мови даний термін подає як здатність
виконувати життєві функції, здатність постійно
діяти [11, c.136]. Отже, характеристика поняття
„життєздатність” дозволяє зробити висновок, що її
необхідно розглядати як невід’ємну характеристику
безпеки підприємства. Такий висновок також можна
зробити виходячи з таких двох головних позицій:
1) лише аспект життєздатності (а не стійкості,
конкурентоспроможності, реалізації потенціалу тощо) відповідає принципу гарантування безпечності
функціонування підприємства протягом всього його
життєвого циклу; 2) більшість дослідників проблеми економічної безпеки суб’єкта первинної ланки
економіки сходяться на думці, що вона стосується
гарантування захищеності інтересів підприємства.
Але, наприклад, інтерес максимізації прибутку або
максимально можливого збільшення ринкової
частки підприємства вже сьогодні може не узгоджуватися з дещо менш стрімким, проте стабільним,
сталим та поступальним розвитком підприємства,
чого дозволяє досягнути аспект планування життєздатності.
На наше переконання, складно виявити
взаємозалежність та пріоритетність забезпечення
аналізованих вище економічних категорій. Проте
передумовою диференціації цих понять, на нашу
думку, є визначення їх місця та пріоритетності
забезпечення на різних етапах життєвого циклу підприємства.
У більшості праць, в яких аналізуються підходи до моделювання життєвого циклу функціонування суб’єктів господарювання пропонуються
схожі підходи, які передбачають такі етапи життєвого циклу підприємства як зародження, становлення, ріст, зрілість, старіння, ліквідація. [А. Адізес,
А. Пушкар, Шершнева].
Одночасно потрібно зазначити, що окремі
дослідники використовують певною мірою відмінні
підходи до моделювання життєвого циклу підприємства. Так, Л. Грейнер пропонує формувати
етапи життєвого циклу суб’єкта первинної ланки
економіки за критеріями „розмір підприємства” та
„вік підприємства”, виокремлюючи при цьому такі
фази циклу його розвитку (та рівні кризи), як:
1) творча (створення організації), якій відповідає
криза лідерства; 2) керівництво (організаційне зростання) поєднане з кризою автономії; 3) делегування повноважень, для якої характерна криза
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контролю; 4) координації, якій відповідає криза меж;
5) співробітництво з кризою довіри.
У своїх працях А.Пушкар, а також А. Адізес
сходяться до думки, що етапи життєвого циклу підприємства доцільно визначати за рівнем його розвитку та часом функціонування. При цьому
А. Пушкар пропонує життєвий цикл підприємства
поділити на три стадії розвитку, а саме стадію
стабілізації, розвитку та спаду. В той же час,
А. Адізес всі стадії життєвого циклу підприємства
об’єднує в дві групи: ріст та старіння. До першої
групи науковець пропонує відносити стадії: народження, дитинства, бурхливого росту, юності, розквіту, стабільності. До другої групи: аристократизму,
ранної бюрократизації, бюрократизації та смерті.
Л.Базилевич процес розвитку підприємства
диференціює на етапи залежно від якості управління
та часом його функціонування. При цьому процес
розвитку підприємства можна умовно поділити на
три етапи: зародження, розвитку та спаду.
Шершнева до критерію „час функціонування” додає критерій „рівень ефективності діяльності” підприємства. Відповідно до даної моделі
життєвого циклу підприємство в процесі свого
розвитку переживає такі стадії як зародження,
становлення, ріст, зрілість, старіння та ліквідація.
Виявлена нами складність категорії „економічна безпека підприємства”, її взаємообумовленість
з багатьма інтегральними показниками стану та
ефективності функціонування підприємства, велика
кількість джерел та ризиків безпеці, постійність
характеру її забезпечення доводять необхідність
застосування системного підходу до управління нею.
Зауважимо, що до такого висновку доходить
більшість вітчизняних та закордонних науковців, які
розглядають економічну безпеку як систему. Так,
Дем’яненко Г.Є. при розгляді економічної безпеки
підприємства обґрунтовує необхідність виключно
системного підходу до обґрунтування цієї категорії
та визначає її як комплекс заходів щодо забезпечення
його стабільного розвитку через створення сприятливих умов, а також нейтралізації і ліквідації
зовнішніх та внутрішніх загроз [2, c.12]. На нашу
думку, в загальному вірно усвідомивши, що аналізована категорія є складною та поліваріантною
науковець так і не продовжує дослідження в напрямку визначення елементів складу її системи.
Наприклад, автор зазначає: „У формуванні системи
економічної безпеки торговельного підприємства
необхідним етапом є розробка комплексу заходів з її
забезпечення….”, проте у поданому формулюванні
можна відшукати як мінімум два дискусійних
аспекти. По-перше, формування системи потребує не
розробки заходів, а усвідомлення її головних елементів та формування взаємозв’язків між ними.
Такий висновок робимо виходячи з того, що система
(від грецького systema – ціле, складене із частин) –

множина елементів, які знаходяться у взаємовідносинах і зв'язках один з одним, утворюють
певну цілісність, єдність [9, c.732]. По-друге, під
системою автор розуміє сукупність заходів, що не
відповідає аспекту системності.
Науковці З. Герасимчук та Н. Вавдіюк пропонують до системи економічної безпеки включати
певну сукупність елементів, які характеризують
вплив негативних факторів на стан безпеки [1, c.37].
Проте, більш вагомим з точки зору удосконалення
теорії системи економічної безпеки суб’єкта господарювання є трактування економічної безпеки як
складної динамічної системи, що забезпечує стійке
функціонування і розвиток підприємства за допомогою своєчасної мобілізації і найбільш раціонального використання трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших ресурсів підприємства
в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз [7,
c. 127]. Науковці розглядають вказану систему як
сукупність економічних інтересів, вхідних впливів з
боку середовища та об’єкта управління, керуючих
впливів, які надходять на вхід об’єкта управління.
Розділяючи такий підхід, вважаємо, що подальше
удосконалення цієї теорії має стосуватися визначення складу суб’єктів управління системою,
функцій системи, взаємозв’язків між її елементами,
принципів системи та ін.
Висновки. Узагальнюючи вище наведене
доходимо висновку про те, що економічна безпека є
досить складною категорією, яка взаємообумовлюється з такими інтегральними показниками як
конкурентоспроможність, потенціал, життєздатність, фінансово та ризико-стійкість підприємства,
вимагає їх постійного моніторингу протягом усього
життєвого циклу підприємства і доводить необхідність застосування системного підходу до управління нею. Тому під економічною безпекою
підприємства необхідно розуміти рівень життєздатності суб’єкта господарювання протягом періоду життєвого циклу його функціонування, що
одночасно гарантує виконання місії та цілей підприємства. Щодо системи економічної безпеки
підприємства, то, на нашу думку, це сукупність
невід’ємних елементів цієї системи та взаємозв’язків між ними, створення якої має на меті
постійне гарантування високого рівня економічної
безпеки суб’єкта господарювання.
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РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ
І РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УДК 336.225.68
Садєков А. А., Покинтелиця В. М.

ПОДАТКОВИЙ БОРГ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
Уточнено дефініції „податковий борг” і „адміністрування податкового боргу” на основі критичної
оцінки існуючих визначень. Проаналізовано динаміку і рівень податкового боргу в Україні, надано оцінку дій
податкових органів щодо його стягнення, розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності адміністрування
податкового боргу.
Ключові слова: податковий борг, адміністрування, податкові органи, дефініція, динаміка, рівень,
стягнення

Sadekov A., Pokintelica V.

THE TAX DEBT AND FEATURES OF HIS ADMINISTRATION
The determinations „tax debt” and „administration of tax debt” on the basis of critical estimation of existent is
specified. A dynamics and level of tax debt in Ukraine is analysed, the estimation of actions of tax organs in tax collection
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Забезпечення виконання планових завдань
і збір платежів до бюджетів усіх рівнів у повному
обсязі - основне завдання працівників податкових
органів. В умовах фінансової кризи воно ускладнюється, а значення його як передумови забезпечення стабільності в державі, зростає. Одним з
факторів, що впливають на надходження платежів
до бюджету, є наявність податкового боргу.
Розпорядженнями уряду у кризових умовах прийнято додаткові заходи щодо скорочення податкового боргу, а саме щомісячний норматив у розмірі не менш як 10% його загальної суми, що
утворився станом на 01.07.2009 р. [1].
Актуальність питання обумовила пильну
увагу до нього науковців і практиків. Проблеми
правового регулювання податкового боргу вирішували Бортняк В.А., Дудоров О.О., Кириченко В.В.,
Позняков С.П. Нюансам взаємовідносин платників
податків і податкових органів з приводу оформлення і реалізації податкової застави як засобу
погашення податкового боргу присвячені публікації Тарасенко В. [2], Колянковського Т. [3],
Поліщука О. [4]. Обговорювалася специфіка податкової застави об’єктів нерухомості, активів боржника, проти якого проводиться справа про
банкрутство, надавалися навіть рекомендації щодо
законних заходів уникнення податкової застави.

Про серйозність сприймання платниками податків
цього інструмента доводить зауваження Згурського
О., що процедура застосування податкової застави
може призвести до того, що фактично копійчана
недоїмка потягне багатотисячні штрафи [5]. Комплексний підхід на проблеми правового регулювання
податкової застави і свій погляд на їх вирішення
викладено Угринчук Г. [6].
Переважна кількість публікацій, яка торкається податкового боргу, знаходиться у правовій
площині, при цьому недостатньо дослідженими
залишаються економічні аспекти його визначення і
стягнення.
Метою статті є уточнення дефініцій „податковий борг” і „адміністрування податкового
боргу” як економічних категорій, оцінка стану
управління податковим боргом в Україні.
Законодавство України визначає податкове
зобов'язання [7] як зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових
фондів відповідну суму коштів у порядку та у
строки, визначені законодавством. Податковий борг
(недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням
штрафних санкцій за їх наявності), самостійно
узгоджене платником податків або узгоджене в
адміністративному чи судовому порядку, але не
сплачене у встановлений строк, а також пеня,
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нарахована на суму такого податкового зобов'язання. Податкова застава - спосіб забезпечення
податкового зобов'язання платника податків, не
погашеного у строк. Але таке зобов’язання має
назву „податковий борг”, тому логічніше було би
визначити податкову заставу як спосіб забезпечення податкового боргу.
Кириченко В.В. висловлює критичне ставлення до впровадження в податкове законодавство
України терміну „податкове зобов’язання”, що
зумовлено невідповідністю назви і змісту. Змістом
даного терміну є певна грошова сума, що підлягає
сплаті платником до відповідного бюджету або
державного цільового фонду у вигляді податку чи
збору. Сплата податку чи збору не може
передбачати виникнення будь-яких зобов’язальних
відносин, оскільки самі платежі є безоплатними і
безповоротними [8, c.8].
Вважаємо, що у цьому випадку має місце
неврахування відмінностей юридичного і економічного значень терміну „зобов’язання”. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 „Баланс” зобов'язання - заборгованість
підприємства, яка виникла внаслідок минулих
подій і погашення якої, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в
собі економічні вигоди [9]. Тому використання
терміну „зобов’язання” щодо податків цілком
доречно, але не у сполученні „податкове зобов’язання”, а „зобов’язання зі сплати податків, зборів,
обов’язкових платежів”. Отримані висновки лише
підтверджуються логікою подальших міркувань
автора, яка визначає обов’язок (а не зобов’язання)
зі сплати податків і зборів є однією зі складових
податкового обов’язку [8, c.14]. Способи забезпечення його виконання поділяються на загальноправові та спеціальні: (податкова застава,
податкова порука, адміністративний арешт активів
платників податків та пеня). Спрямованість впливу
спеціальних забезпечувальних заходів обмежується
лише виконанням обов’язку зі сплати податків і
зборів. Невиконання або неналежне виконання
платниками податків інших обов’язків має бути
підставою застосування штрафних санкцій.
На відміну від наведеної вище думки
Позняков С. не спростовує доцільність використання поняття „податкове зобов’язання”, яке як і
податкова застава, містить ознаки цивільно-правового інституту зобов’язального права [10]. Податкова застава, податкова порука та аміністративний арешт активів платника податків є видами
забезпечення виконання податкового зобов’язання,
які виконують забезпечувальну функцію. Арешт
активів також несе у собі фіскальну функцію і тому
є виключним способом забезпечення можливості
погашення його податкового боргу. Але цитований
автор не вказує серед способів забезпечення подат-

кового зобов’язання пеню, яка виконує стимулюючу та ком пенсаційну функції. Стягнення податкового боргу платників податків він розглядає другим аміністративно-процесуальним етапом адміністрування податкового боргу [11, c.11], яке
визначає як підгалузь податкового адміністрування.
Його сутністю є процесуальна діяльність публічноправового характеру, як з боку податкових боржників, так і уповноважених державних органів, які у
межах своєї компетенції зобов’язані запобігати
виникненню податкового боргу платників податків,
здійснювати контроль за його погашенням і застосовувати виконавчо-примусові заходи щодо стягнення. Вважаємо, що застереження щодо запобігання виникнення податкового боргу є зайвим у
визначенні його адміністрування, оскільки це –
завдання податкового контролю. З цієї ж причини
дискусійним є поділ адміністрування податкового
боргу на дві частини: перша - контроль за погашенням податкового боргу, під час якого органом
ДПС України проводяться заходи, передбачені
податковим законом з метою відновлення порушеного права, визначення джерел активів податкового боржника і погашення податкового боргу;
друга - стягнення податкового боргу платників
податків, під час якої проводиться комплекс
державних примусово-виконавчих заходів щодо
забезпечення погашення податкового боргу, що
здійснюються органами стягнення в порядку і у
межах компетенції, встановленої законодавством
[11, c.12]. Виділені частини чітко не розмежовані,
оскільки містять комплекс взаємозв’язаних контрольно-примусових процедур.
Бортняк В.А. виділяє окремі визначення
поняття податкового боргу з юридичної точки зору:
1) це – сума фактичної заборгованості суб’єкта
господарювання, що виникла внаслідок невиконання податкових зобов’язань перед державними та
місцевими органами влади за певний звітний
період; 2) це – борг, що виник у процесі вирішення
спірних питань, пов’язаних з приводу добровільної
сплати чи примусового стягнення суми податкового
боргу фізичними і юридичними особами, які є
платниками податків, та органами державної виконавчої влади України; 3) це – результат систематичного чи одноразового невиконання зобов’язань
щодо сплати податкових платежів і зборів суб’єктами оподаткування перед державою [12, c.9]. З
економічної точки зору принципових відмінностей
між дефініціями 1) (якщо у ній слово „суб’єкт
господарювання” замінити на „суб’єкт оподаткування” і 3) не існує, оскільки має факт несвоєчасного виконання зобов’язань зі сплати податків.
Однак, наведені підходи можна використати під час
розподілу платників податків за рівнем ризику: за
розміром сум, причинами виникнення податкового
боргу, регул ярністю його виникнення.
93

Під механізмом стягнення податкового
боргу автор визначає комплекс адміністративноправових заходів, заохочення платників податків
до своєчасної сплати коштів до бюджетів або державних цільових фондів у порядку та у строки,
визначені законодавством України [12, c.11], але це
визначення більше належить до податкових зобов’язань, оскільки своєчасне їх погашення не призводить до виникнення податкового боргу. Виділені
далі елементи краще описують механізм стягнення
податкового боргу: а) встановлення місця перебування боржника, направлення податкової вимоги;
б) проведення з ним співбесіди; в) можливе розстрочення (відстрочення) сплати податків та інших
платежів; г) аналіз активів боржника; д) податкова
застава; е) реалізація майна, що перебуває у
податковій заставі; є) застосування адміністративного арешту активів платника податків; ж) зупинення операцій на банківських рахунках боржника
та його дебіторів; з) стягнення податкового боргу у
відповідному порядку; і) погашення податкового
боргу у разі реорганізації чи ліквідації платника
податків – боржника; и) застосування процедури
банкрутства. Але не очевидно, як застерігає автор,
що кожна з перелічених мір по стягненню податкового боргу є більш жорсткою порівняно з попередньою стосовно боржників. Подія є) має передувати е), подія ж) може бути альтернативою
події д).
Продаж активів, що перебувають у податковій заставі здійснюється, коли заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату. Враховуючи сучасну стратегію налагодження
партнерських стосунків між носіями податкових
зобов’язань і податковими органами з наданням
переваг платникам податків у виборі методів узгодження виконання податкових зобов’язань, законодавці передбачили подолання можливої тимчасової
платіжної неспроможності значної частини платників-боржників шляхом реструктуризації їх податкової заборгованості [13].
Відповідно ст. 14 Закону України [7] розстроченням податкових зобов'язань є надання
платнику податків бюджетного кредиту на основну
суму його податкових зобов'язань без урахування
сум пені під проценти. Відстроченням податкових
зобов'язань є перенесення сплати основної суми
податкових зобов'язань платника податків без урахування сум пені під проценти. Підставою для
розстрочення податкових зобов'язань платника
податків є надання ним достатніх доказів щодо
існування загрози виникнення податкового боргу, а
також економічного обґрунтування, яке показує
про можливість погашення податкових зобов'язань
та/або збільшення податкових надходжень до
відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться

зміни політики управління виробництвом чи збутом
такого платника податків. Підставою для відстрочення податкових зобов'язань платника податків є
надання ним достатніх доказів щодо дії обставин
непереборної сили, що призвели до загрози
виникнення податкового боргу та/або банкрутства
такого платника податків, а також економічного
обґрунтування, яке доводить можливість погашення податкових зобов'язань та/або збільшення
податкових надходжень до відповідного бюджету
внаслідок застосування режиму відстрочення,
протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника
податків.
Стаття 10 Закону України [14] визначає
порядок реструктуризація заборгованості за енергоносії. Державним, комунальним підприємствам, а
також господарським товариствам, у статутних
фондах яких частка держави становить більше, ніж
50 відсотків, які відносяться до підприємств
паливно-енергетичного комплексу та внесені до
Реєстру, дозволяється без отримання додаткових
погоджень з державними органами, уповноваженими управляти зазначеними підприємствами, за
взаємною згодою, провести реструктуризацію
кредиторської та/або дебіторської заборгованостей
терміном до десяти років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості з відстрочкою погашення заборгованості до
двох років дії таких договорів та сплатою протягом
наступних років щомісячно рівними частками.
Стаття 36 Закону України [15] визначає
порядок укладення мирової угоди. Органи державної податкової служби та інші державні органи,
які здійснюють контроль за правильністю та
своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), зобов'язані та час укладення
мирової угоди погодитися на прощення (списання)
всієї заборгованості по сплаті податків і зборів
(обов'язкових платежів), яка виникла у строк, що
передував двом повним календарним рокам до дня
подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду та на прощення
(списання) частини заборгованості чи її розстрочку
(відстрочку) до шести років, яка виникла у строк
протягом двох останніх перед днем подання заяви
про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду календарних років. Зазначену мирову
угоду підписує керівник відповідного органу державної податкової служби за місця розташування
боржника.
Станом на 01.01.2008 р. надано 1619 відстрочок (розстрочок) на суму 6265,3 млн. грн.
(рис. 1).
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за мировою
угодою (ЗУ
№784)
16,01%

картотека (ст.
18 ЗУ №2181)
0,07%

бюджетний
кредит (ст. 14
ЗУ №2181)
29,43%

за енергоносії
(ЗУ №2711)
54,50%
Рис.1. Структура відстрочених (розстрочених) платежів, термін сплати яких на 01.01.2008 р. не
настав, за нормативними актами, що їх регламентують

Найбільша питома вага відстрочених (розстрочених) платежів припадає на підприємства
паливно-енергетичного комплексу (54,5%), а також
підприємства, які мають відповідні згідно із Закону
України „Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
Коли зобов'язання суб'єкта господарювання перейшли в статус податкового боргу, підприємство має ще близько 70 днів для виправлення
ситуації. Лише після закінчення цього терміну
податкові органи розпочинають процедуру щодо
стягнення боргу за рахунок активів такого підприємства. Проте, як показує практика, для більшості суб'єктів господарювання для погашення
податкового боргу достатньо перших 30 днів. За

статистикою, ще до моменту отримання другої
податкової вимоги, тобто протягом місяця, четверо
з кожних п'яти боржників розраховуються з
державою [16]. Якщо ситуація настільки кризова,
що платник не в змозі самостійно розрахуватися з
боргами перед бюджетом, і його господарська
діяльність не поліпшує фінансового стану, в таких
випадках справді ініціюється процедура банкрутства. В Україні проходять процедуру банкрутства
близько 1% від усіх суб'єктів господарювання переважно ризикоорієнтовані підприємства гуртово-роздрібної торгівлі недержавної форми власності.

Таблиця 1
Динаміка абсолютних і відносних показників податкового боргу в Україні і Донецькій області
Україна

Донецька область
питома вага у

млн. грн.
Рік

ВВП, %

ВВП, млн.
грн.

подат-

млн. грн.
подат-

подат-

пере-

сальдо,

ковий борг

плата

(4)-(5)

4

5

6

7

8

кового

сальдо

боргу

ковий
борг

Питома вага, %
у подат-

у

ковому

пере-

борзі

платі

9

10

11

переплата

1

2

3

2000

170070

10069,3

7297,4

-2771,9

5,92

-1,63

1233,3

1083

12,25

14,84

2001

204190

6314,9

10427,2

4112,3

3,09

2,01

551,7

1214,3

8,74

11,65

2002

225810

14703,8

11810,3

-2893,5

6,51

-1,28

971

1406,1

6,60

11,91

2003

267344

14130,9

12840,4

-1290,5

5,29

-0,48

710,8

1736,8

5,03

13,53

2004

345113

8888,7

10244,2

1355,5

2,58

0,39

588,3

1441,9

6,62

14,08

2005

441452

9418,4

12100,1

2681,7

2,13

0,61

911,1

2108,8

9,67

17,43

2006

544153

8612,4

14928,6

6316,2

1,58

1,16

800,5

1386,5

9,29

9,29

2007

720731

7806,4

17757,1

9950,7

1,08

1,38

689,9

664,2

8,84

3,74

2008

949864

6340,1

27751,4

21411,3

0,67

2,25

493,6

3524

7,79

12,70
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Таблиця 2
Надходження за рахунок вжиття органами ДПС заходів з погашення податкового боргу у 2007 р.
Україна

Донецьк
Питома

Кіль-

Сума,

Питома вага

Кіль-

Сума,

кість,

млн.

у надход-

кість,

млн.

од.

грн.

женнях, %

од.

грн..

582576

4566,3

100

27617

397,9

100

8834,1

193,46

352,4

88,56

65854

487

10,67

7199

106,1

26,66

- платіжними вимогами з рахунків боржників

2233

1,8

0,04

887

- за рахунок вилучення готівкових коштів

58861

86,1

1,89

5827

- сума описаного майна

5062,9

- від реалізації заставних активів

Показник

Направлено податкових вимог платникам
податків
Загальна сума надходжень до зведеного
бюджету
Стягнення податкового боргу у позасудовому
порядку

податковими органами
платниками за погодженням з податковими
органами
Стягнення податкового боргу у судовому
порядку
- за рахунок звернення стягнення на майно
боржника у судовому порядку
- за рахунок підприємств, що перебувають у
процедурі банкрутства
Надходження внаслідок застосування аміністративного арешту активів

вага у
надходженнях, %

0,00
9,1

2,29

110,88

409,5

102,92

399,1

8,74

97

24,38

886

103,9

2,28

85

5,8

1,46

3874

295,2

6,46

400

91,2

22,92

5193

937,4

20,53

363

36,2

9,10

3263

80,9

1,77

243

5,6

1,41

1930

856,5

18,76

120

30,6

7,69

1917

213,2

4,67

229

19,8

4,98

З огляду на різницю у стадіях податкового
адміністрування, існуючі на практиці проблеми
кваліфікації незаконних дій із заставленими
активами, відповідний зарубіжний досвід і встановлену суть діянь, спроможних дезорганізувати
забезпечувальні інститути податкової застави та
аміністративного арешту, Дудоров О.О. пропонує
взяти під спеціальну кримінально-правову охорону
встановлений порядок, призначений забезпечувати
погашення податкового боргу [17]. Автор вважає,
що уточнення меж кримінальної відповідальності
за податкові правопорушення має здійснюватись у
законодавчому порядку з урахуванням того, що
вказані правопорушення можуть бути вчинені не
лише платниками податкових внесків і заподіювати
шкоду державі на різних етапах податкового адміністрування.

У табл. 1 наведено динаміку абсолютних і
відносних показників податкового боргу в Україні і
Донецькій області. У статистичних збірниках ДПА
вживається терміни „податковий борг за податковим зобов’язанням” [18]. Вважаємо це тавтологією. Протягом 2000-2008 рр. податковий борг в
Україні скоротився з 10069,3 млн. грн. до 6340,1
млн. грн., а вартість переплати збільшилася з 7297,4
млн. грн. до 27751,4 млн. грн. Питома вага податкового боргу у ВВП скоротилася з 5,92% до 0,67%.
Сальдо переплати і податкового боргу у 2004 р.
змінило знак з від’ємного на додатний. Якщо у 2000 р.
перевищення податкового боргу над переплатою
становило 2771,9 млн. грн. або 1,63% ВВП, то у
2008 р. перевищення переплат над податковим
боргом досягло 21411,3 млн. грн. або 2,25% ВВП.
За аналізований період питома вага Донецької
області у податковому борзі по країні скоротилася з
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плата за землю
податок на
2,25%
прибуток
підприємств
26,66%

акцизний збір інші
єдиний податок
2,38%
4,94%
2,81%
Податок на
додану вартість
60,96%

Рис.2. Структура сальдо переплат і податкового боргу у розрізі окремих видів податків
станом на 01.01.2008 р.
12,25% до 7,79%, а у переплатах меншими темпами
– з 14,84% до 12,7%. По Україні у цілому
переплати перевищують податковий борг у 4,37
разів, а у Донецькій області – у 7,14разів.
Основну питому вагу у структурі сальдо
переплат і податкового боргу (рис.2) займають
ПДВ (60,96%) і податок на прибуток підприємств
(26,66%). На частку акцизного збору припадає
4,94%, єдиного податку 2,81%, плати за землю
2,25%. Усі інші податки становлять лише 2,38%.
У табл. 2 наведено надходження за рахунок вжиття
органами ДПС заходів з погашення податкового
боргу. У 2007 р. в Україні було направлено
платникам податків 582,6 тис. податкових вимог на
суму 4566,3 млн. грн., в Донецькій області – 27,7
тис. податкових вимог на суму 397,9 млн. грн.
Сума описаного майна покриває виставлені вимоги. У позасудовому порядку, в основному від реалізації заставних активів, по Україні стягнуто 487

млн. грн., або 10,67% виставлених вимог, у
Донецькій області – 106,1 млн. грн. бо 26,66%.
На стягнення податкового боргу у
судовому порядку по Україні і Донецькій області
припадає відповідно 20,53% і 9,1%, переважають
надходження від підприємств, що перебувають у
процедурі банкрутства. Надходження внаслідок
застосування адміністративного арешту активів
становлять по Україні і Донецькій області приблизно однаковий рівень – відповідно 4,67% і 4,98%.
Перелік описаного майна та продукції, що
перебуває у податковій заставі, у розрізі регіонів, а
також інформацію про реалізацію заставного майна
вартістю більше 1 млн. грн. розміщено на офіційному сайті ДПА України (табл. 3). У 2009 р.
було реалізовано такого майна на суму 5736 тис.
грн. За виключенням комплексу нежитлових
приміщень у м. Ровеньки, ціна реалізації збігається
з вартістю за експертною оцінкою.
Таблиця 3

Інформація про факти реалізації майна вартістю понад 1 млн. грн. податковими органами у 2009 р.
Назва області

Назва ДПІ

Назва
підприємств,
активи якого
реалізовано

ДПА у
м.Києві

ДПІ у
Шевченківському районі
м. Києва

ТОВ „Чібо
Україна”

Дебіторська
заборгованість ТОВ
„Спарк ЛТД”

тис.
грн.

1300,0

1300,0

1260,0

ДПА в
Луганській
області

ДПІ у
м. Ровеньки

ДП „Ровенькиантрацит”

Комплекс
нежитлових
приміщень
загальною площею
6797,2 кв.м.

шт.

1,0

3509,9

1760,0

ДПА в
Луганській
області

Антрацитівська
ОДПІ

ДП „Антрацит”

Вугільна продукція
марки АШ
(збагачений).

тонн

1722,0

1000,0

1000,0

ДПА в
Луганській
області

ДПІ у
м. Свердловську

ДП
„Свердловськантрацит”

Недіючий породний
відвал, 1969 р.
пуску

куб. м.

13000000,0

1716,0

1716,0

Найменування
майна

Одиниця
виміру

Кількість

Вартість за експертною
оцінкою, або відпускна
ціна, тис. грн.

Ціна
реалізації,
тис. грн.

Разом

5736
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Щорічно місцеві податкові адміністрації з
залученням органів, що вилучають та обліковують
майно, визначають на конкурсній основі торговельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, з обов'язковим занесенням їх до
Єдиного реєстру торгівельних підприємств, який
ведеться цими адміністраціями [19]. Його формування здійснюється обласними державними
податковими адміністраціями згідно з вимогами
Методичних рекомендацій [20]. До Єдиного
реєстру можуть бути включені будь-які суб’єкти
господарювання незалежно від форми власності,
що мають право здійснювати реалізацію майна
шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) і
(або) право здійснювати операції з нерухомістю в
порядку, передбаченому законодавством, а також
ті, що мають відповідні ліцензії, які б забезпечували найбільш повний комплекс послуг з
реалізації безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави. Дані реєстру оприлюднені на офіційному сайті ДПА [21].
За результатами засідання Конкурсної комісії ДПА України із визначення уповноважених
бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі, право на організацію біржових торгів
та аукціонів з продажу заставлених активів у 20092011 роках отримали 48 товарних бірж України.
Перелік бірж розміщено на офіційному сайті
ДПА України у рубриці „Реалізація заставного та
безхазяйного майна”, підрубриці „Перелік товарних бірж, яким відповідно до результатів конкурсу
надані ДПА України повноваження з продажу
активів, що перебувають у податковій заставі, в
2009-2011 роках” [22]. До цього переліку увійшли 5
бірж м. Донецька: Донецька товарна біржа,
Товарна біржа „Південний Схід”, Донецька біржа
„Партнер”, Донецька універсальна товарна біржа,
Товарна біржа „Донбас”.
Проведення конкурсу дозволило якісно оновити та розширити склад організаторів і учасників
біржового ринку заставленим, а також безхазяйним
майном, що перейшло у власність держави.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Податковий борг пропонується визначити як зобов’язання з узгоджених між сторонами
податкових відносин податків, зборів, обов’язкових
платежів, не сплачене у встановлений строк, а
також штрафи і пеня, нараховані на суму такого
податкового зобов'язання. На відміну від існуючих
ця дефініція враховує зміст національних стандартів бухгалтерського обліку і чітко відділяє основне
зобов’язання від заходів покарання за порушення
фінансової дисципліни. Податкову заставу необхідно визнати способом забезпечення податкового
боргу.

2. Спеціальні забезпечувальні заходи (податкова застава, податкова порука, адміністративний арешт активів платників податків та пеня)
мають обмежуватися лише виконанням обов’язку зі
сплати податків і зборів. Підставою застосування
штрафних санкцій мають бути невиконання або
неналежне виконання платниками податків інших
обов’язків: щодо взяття на облік в органах державної податкової служби, реєстрації у відповідних
державних реєстрах платників податків, а також в
органах державних цільових фондів; щодо ведення
податкового обліку (обліку об’єктів оподаткування); щодо подання податкової звітності.
3. Адміністрування податкового боргу пропонується визначити як форму комплексної системної організації контрольно-виконавчих процедур стягування податкового боргу, засновану на
поєднанні примусових методів і врахуванні об’єктивних причин його виникнення, а також суб’єктивних ініціатив платників податків. На відміну від
існуючих ця дефініція передбачає застосування не
лише загально-правових і спеціальних забезпечувальних і компенсаційних заходів, але і узгодження виконання податкових зобов’язань між
платником податків і податковими органами шляхом їх реструктуризації.
4. Проведений аналіз стану аміністрування
податкового боргу в Україні дозволяє дійти таких
висновків: починаючи з 2000 р. спостерігається
чітко виражена тенденція до скорочення його
абсолютного рівня і відносно до ВВП, розмір
відстрочок (розстрочок) зі сплати податків (6265,3
млн. грн.) зіставний з розміром податкового боргу
(6340,1 млн. грн.), основна його питома вага
припадає на паливно-енергетичний сектор. На рівні
економіки у цілому має місце авансове фінансування бюджетної сфери з боку платників податків,
оскільки переплати у сумі 27751,4 млн. грн. значно
перевищують і податковий борг, і суму реструктуризованих податкових зобов’язань. Саме цим
можна пояснити виникнення терміну офіційних
статистичних матеріалів „податковий борг за
податковими зобов’язаннями”, який є тавтологією.
Він відрізняє податковий борг платників податків
від податкового боргу держави.
5. Податковий борг в Україні повністю забезпечений податковою заставою. Найбільш ефективними є позасудові заходи з погашення податкового боргу, а також за рахунок підприємств, що
перебувають у процедурі банкрутства. Діяльність
податкових органів у сфері продажу заставного
майна є досить прозорою і добре висвітлюється на
офіційному сайті. Особливу роль у адмініструванні
податкового боргу мають торговельні підприємства, які виконують функцію реалізації заставного
майна.
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УДК: 339.31:330.322
Городня Т. А.

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті висвітлено питання проблем діагностики інвестиційної привабливості підприємств,
досліджено послідовність та структурний зміст методики діагностики інвестиційної привабливості,
приділено увагу показникам фінансової надійності підприємства, виокремлено певні фактори діагностики
інвестиційної привабливості підприємств, показано модель діагностики інвестиційної привабливості, що
проводиться за узагальнюючим показником рейтингової оцінки по кожному підприємству.
Ключові слова: діагностика, інвестиційна привабливість, рейтингова оцінка, фінансова надійність,
інвестиції

Gorodnja T. A.

DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES
The question of problems of diagnostics of investment attractiveness of enterprises is reflected in the article,
explored sequence and structural maintenance of method of diagnostics of investment attractiveness, attention is spared
to the financial reliability of enterprise indexes, the certain factors of diagnostics of investment attractiveness of
enterprises are selected, the model of diagnostics of investment attractiveness which is conducted after the summarizing
index of rating estimation on every enterprise is shown.
Keywords: diagnostics, investment attractiveness, rating estimation, financial reliability, investments

Вступ. Проблема зниження інвестиційної
привабливості вітчизняних підприємств, ділової
активності та дестабілізація національної економіки в умовах фінансово-економічної кризи є достатньо актуальними й пріоритетними завданнями
для вирішення як на макро-, так і на мікрорівнях та
під час формування інвестиційної політики.
Проблеми інвестицій в економіці завжди
займали центральне місце в економічній науці. Це
пов'язано з тим, що інвестування є базовим
процесом розширеного відтворення та вирішення
сучасних проблем вітчизняної економіки, що,
насамперед, впливає на соціально-політичний стан
країни. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне надходження інвестицій
в країну, що гарантує додаткові надходження до
бюджету держави, поліпшенню соціального середовища в країні.

Метою роботи є узагальнення існуючих підходів до діагностики та визначення інвестиційної
привабливості підприємства, а також розробка
напрямів удосконалення методик її оцінювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науковий інтерес до проблеми діагностики інвестиційної привабливості підприємства змушує
звернутися до аналізу накопиченого теоретичного
матеріалу. У роботах А.О. Азарова [1], Т.М. Власюка [2],
Г.С. Мерзликіної, Л.С. Шаховської, Л.Д. Ревуцкого та ін.
розроблено підходи до оцінки виробничого, економічного і фінансового потенціалу. Однак отримані результати не були спрямовані на рішення
проблеми оцінки бізнесу як фактора діагностики та
підвищення інвестиційної привабливості суб'єкта
господарювання, а також висвітлено методику
оцінки інвестиційної привабливості та ефективності інвестиційних проектів.
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Прийняття рішення щодо залучення інвестицій

Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Діагностика інвестиційного
клімату
в регіоні

Діагностика фінансової
надійності
підприємства

Діагностика доцільності
інвестиційного
проекту

Формування інформаційного забезпечення

Рис. 1. Послідовність діагностики інвестиційної привабливості підприємства
У сучасній економічній літературі немає
чіткості у визначенні сутності інвестиційної привабливості та системи її діагностики. Так,
В.І. Глазунов стверджує, що діагностика інвестиційної привабливості повинна дати відповідь на
питання куди, коли і скільки ресурсів може
спрямувати інвестор у процесі здійснення інвестицій. Н.А. Русак і В.А. Русак [6] зводять
визначення інвестиційної привабливості об'єкта в
основному до евристичних методів пов'язаних з
ранжуванням досліджуваних об'єктів на підставі
оцінки спеціалістів (експертів). Ми пробуємо
визначити сутність інвестиційної привабливості
підприємства та дослідити систему її діагностики.
На сьогодні не вироблений єдиний підхід
до визначення сутності поняття „інвестиційна
привабливість” і її взаємозв'язків з конкурентоспроможністю підприємства та його сталим
розвитком. Аналіз джерел [2,5,7] та проведене теоретичне дослідження дозволили провести уточнення поняття „інвестиційної привабливості” як
комплексної категорії.
Інвестиційна привабливість підприємства
як об'єкта інвестування є важливим показником, де
йдеться про його інтегральну характеристику з
точки зору наявного фінансового стану, можливостей розвитку техніко-економічного та організаційного рівня виробництва, соціальної безпеки та
інформаційної забезпеченості тощо.
Аналіз економічної літератури з питань
інвестиційної діяльності, дозволив дійти висновку
щодо послідовності та структурного змісту методики діагностики інвестиційної привабливості підприємства, яку подано на рис. 1 [1].
Так, першим кроком в наведеній методиці є
формування інформаційного забезпечення, необхідного для діагностики ефективності інвестиційних
проектів та фінансово-економічного стану дослі-

джуваного підприємства. Вихідними даними для
цього є прогнозні розрахунки витрат та результатів
проекту, дані фінансової звітності підприємства.
Другий крок передбачає формування фінансових показників, відібраних за принципом значущості для діагностики ефективності інвестиційних
проектів та інвестиційної привабливості підприємства в цілому. Аналіз кількісних показників
пропонується проводити за трьома напрямами:
діагностики інвестиційного клімату в регіоні, діагностики фінансової надійності підприємства та
діагностики доцільності інвестиційного проекту.
На третьому кроці отримані дані зводяться у
форматі таблиці рішень, на базі якої з урахуванням
вагомості параметра, проводиться діагностика
інвестиційної привабливості проекту та підприємства. Залежно від критеріїв ефективності та
ризику, відібраних у якості головних, можуть бути
зроблені діаметрально протилежні висновки.
Наступним кроком дослідження інвестиційної привабливості підприємства є діагностика
показників фінансової надійності підприємства. До
цієї групи показників належать [1]: коефіцієнти
абсолютної ліквідності, покриття, фінансового левериджу, Бівера, показник оцінки ймовірності банкрутства („Z – параметр” Альтмана).
Необхідно зазначити, що в умовах фінансово-економічної кризи діагностика інвестиційної
привабливості підприємств є непростим завданням,
оскільки на даний процес впливають змінні
зовнішні фактори впливу, нестабільність економіки
та високий ступінь ризикованості і непередбачуваності подій.
Отже, інвестиційна привабливість підприємства – це його інтегральна характеристика з
позиції перспектив розвитку, обсягу і можливостей
збуту продукції, ефективності використання активів і їх ліквідності, стану платоспроможності і
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фінансової стійкості. Тобто, її можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство
вільних грошових коштів [3]. Теоретичні дослідження дозволяють показати певні фактори діагностики інвестиційної привабливості підприємств
(табл. 1).

сних групових коефіцієнтів.
Так, діагностика інвестиційної привабливості проводиться за узагальнюючим показником
рейтингової оцінки за кожним підприємством і має
таку формулу розрахунку: (1)
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Таблиця 1
Фактори діагностики інвестиційної привабливості підприємств
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фінанси підприємств [3].
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де еij, bij, dij, lij, pij, wij - значення і-го
коефіцієнту відповідно групи показників фінансових результатів діяльності: ліквідності й платоспроможності, ділової активності, рентабельності
діяльності, соціальної безпеки, інформаційних факторів по j-му підприємству;
mахjеіі, mахjdіі, mахjlіі, mахjpіі, mахjwіі - максимальне значення і-го показника за відповідною
групою показників;
norm bi - нормативне значення і-го показника за групою показників фінансової стійкості та
ліквідності;
n1, n2, n3, n4, n5, n6 - кількість показників за
групами показників діяльності підприємств;
Кі - ваговий коефіцієнт відповідних показників, які визначаються за допомогою експертної
оцінки: К1=0,1; К2=0,3; К3=0,2; К4=0,2; К5=0,1;
К6=0,1.
Висновки. Отже, діагностика інвестиційної привабливості відіграє вагому роль в активізації
інвестиційних процесів. В умовах обмеженості ресурсів і гострої конкуренції між підприємствами за
одержання більш якісних і дешевих ресурсів, у тому числі і фінансових, на перший план виходить
питання про створення в інвесторів представлення
про підприємство, як привабливий об'єкт інвестування - формуванні інвестиційної привабливості.
Подальші дослідження у цій галузі дозволять більш детально досліджувати інвестиційну
привабливість підприємств і проводити її діагностику у контексті з іншими підприємствами галузі.

економіко-географічне
положення;
галузева приналежність;
статус власності;
інтелектуальний капітал
підприємства;
вартість бренда;
положення на ринку;
конкурентоспроможність
підприємства;
оборотність капіталу;
фінансова стійкість
підприємства;
прибутковість
діяльності;
платоспроможність і
ліквідність;
структура активів і
капіталу [4].
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ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Розкрито суть та проблеми розвитку банківських послуг для малого та середнього бізнесу, висвітлено
напрями розвитку банківських послуг для малого та середнього бізнесу в Україні, окреслено шляхи
удосконалення банківських послуг для малих підприємств.
Ключові слова: банки, малий та середній бізнес, кредитування, банківські послуги

Luts R.

TYPES OF BANK SERVICES FOR SMALL AND MIDDLE BUSINESS,
THEIR ESSENCE AND FEATURES
Essence and problems of development of bank services for small and middle business in Ukraine are reflected
exposed outlined ways of improvement of bank services for small enterprises.
Keywords: banks, small and middle business, crediting, bank services

Вступ. Сьогодні зниження доходів населення
призвело до скорочення обсягів доходів малого і
середнього бізнесу, тому виникає необхідність у
фінансовій підтримці з боку банків. Діяльність
банків у сфері надання послуг для малого та
середнього бізнесу і досі залишається однією з
найменш досліджених тем у теорії та практиці
банківської діяльності. Як і раніше, фахівці з
банківської справи переважно всі операції поділяють на три групи: активні, пасивні та розрахунково-касові операції. У той же час банківські
послуги для малого бізнесу як самостійний напрям
діяльності банків залишаються поза увагою самостійних наукових досліджень.
Водночас практика доводить необхідність та
важливість окремого дослідження банківських по-

слуг для малого і середнього бізнесу як самостійного продукту банківської діяльності.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Окремі аспекти дослідження банківського
обслуговування малого і середнього бізнесу знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних
економістів, зокрема Басова А.І., Вовчак О.Д.,
Жукова А.І., Жукова Е.Ф., Галанова В.А., Головіна
Ю.В., Іванова А.Н., Лаврушина О.І., Масленчекова
Ю.С., Рубцова Б.Б. Основна увага в цих
дослідженнях зосереджена на сутності банківського обслуговування, касово-розрахункових операціях. Водночас сьогодні ще мало досліджено проблеми мікрокредитування малих та середніх підприємств.
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Метою статті є дослідження особливостей
банківських послуг для малого та середнього
бізнесу, сучасного стану та перспектив їх розвитку
в банківській системі України.
Висока конкуренція на банківському ринку примушує банки розширювати асортимент кредитних послуг для малого та середнього бізнесу,
підвищувати їх якість, застосовувати нові види
кредитів в своїй практиці, які є досить таки високодохідними і стабільно прибутковими операціями. Чим різноманітнішим є асортимент кредитних послуг, тим стійкішими є позиції банку на
ринку з огляду на істотну конкуренцію. До
асортименту кредитних послуг для малого та середнього бізнесу можна віднести:

часу в межах заздалегідь узгодженого ліміту;
- овердрафт, за якого в разі виникнення
у клієнта потреби банком автоматично допускається поява дебетового сальдо на поточному рахунку;
- факторинг, що передбачає купівлю банком у позичальника права на отримання боргу з покупця за поставлені йому товарно-матеріальні цінності;
- операції РЕПО, що передбачають купівлю банком певних цінностей із зобов'язанням їх
продажу на певних умовах;
- врахування векселів, що становить собою
дострокову сплату суб'єкту господарювання належної йому за векселем суми із подальшим її отриманням з боржника перепродажем векселя третій
особі;
Таблиця 1

Характеристики послуг банків з кредитування малих підприємств[1]
№

Послуга банку з
кредитування
Овердрафт

1
Факторинг
2
Терміновий кредит

Максимальний обсяг
15 – 40% від суми
середньомісячного
обороту
На суму поставлених
товарів або наданих
послуг
За домовленістю

3

4

Операції Репо з товарами

5

Кредитна лінія
банку

6

Інвестиційне
кредитування

7
8

9

10

11

Кредитні лінії
ЄБРР
Програма фонду
“Євразія”
Програма
мікрокредитування
ЄБРР
Програма
мікрокредитування
Німецькоукраїнського
фонду
Кредитна лінія
Міністерства фінансів України для
мікро, малих та середніх

Процентна ставка,
винагорода банку
За
домовленістю
(порівняно
завищена)
20
-22%
плюс
факторингова
комісія 0.75 – 5%
За домовленістю
(порівняно низька)

На суму товару

Винагорода банку –
різниця цін купівлі і
продажу
Кредит
надається 20 -30 % у гривнях і
кілька раз в межах 12-14% в іноземній
установленого ліміту
валюті
На
суму Майбутній прибуток
інвестиційного
від діяльності підпроекту
приємства
Проектне фінансування
125
000-5 000 000 12 – 5%
доларів США
100 – 150000 доларів 11 – 15%
США
Програми мікрокредитування
100 – 750000 доларів До 16%
США або в гривнях

Термін

Забезпечення

Короткостроковий

Обороти
за
рахунком
позичальника
Не
потребує
забезпечення

короткостроковий

30-60 днів фіксований термін погашення
Короткостроковий

Не
потребує
забезпечення

Короткостроковий
і довгостроковий

Необхідне

Короткостроковий
і довгостроковий

Не
потребує
забезпечення

1 – 5 років

120% від суми
кредиту
Необхідне

До 3-4 років

Товар

Від 6 місяців до 3
років

Необхідне

100 - 100000

До 18,5%

Від 6 місяців до 3
років

Необхідне

15000
–
5000000
доларів США

10 – 19%

До 5 років

120% від суми
кредиту

- окремі цільові кредити, що мають разовий характер і призначені для обслуговування
конкретних видів господарських операцій (виробничого, торгово-посередницького, експортно-імпортного чи іншого призначення);

- авалювання векселів, тобто зобов'язання
банку оплатити вексель замість платника за цим
векселем у разі його неплатоспроможності.
Кожний із вказаних видів позик має специфічний механізм видачі та погашення кредиту, регулювання межі заборгованості, способи організації поточного та подальшого контролю, і кожен може мати
користь для підприємства в тій чи іншій ситуації.

- кредитну лінію, що передбачає можливість надання кредитів клієнту протягом певного
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Типи кредитних продуктів, які банки повинні пропонувати малим підприємствам, залежать
також і вид видів їх господарської діяльності.
Для малих підприємств у сфері виробництва
найефективніше використовувати: овердрафт; операції РЕПО з товарами; кредитну лінію; інвестиційне
кредитування.
Для підприємств малого і середнього бізнесу
у сфері роздрібної торгівлі: овердрафт; факторинг.
Для малих підприємств у сфері послуг:
овердрафт; факторинг; проектне фінансування.
У малих підприємств, які здійснюють діяльність у сільському господарстві: терміновий
кредит; операції РЕПО з товарами; проектне фінансування [1].
Загальні характеристики послуг банків з
кредитування малих підприємств наведено в таб. 1.
На практиці основна частина вітчизняних
малих підприємств для розвитку і функціонування
використовують в основному власні кошти. Проте
повністю задовольнити потреби у фінансуванні
лише за рахунок власних фінансових ресурсів малі
підприємства не в змозі. Для їх постійного розвитку
потрібні значні фінансові ресурси, які наповнюються за рахунок залучених коштів.
Основним джерелом фінансування малих
підприємницьких структур є кредити банківських
установ, які у 2007 році становили 25072,0 млн.грн,
що на 29,2% більше, ніж у 2006 році. Банківські у
станови значні кредитні ресурси спрямовують малим підприємницьким структурам, які постійно
зростають. Так, якщо 2000 року банківське фінансування становило всього 1,66% від загальних
обсягів, то 2007 –го 15,9%.[2]
Окрім традиційних кредитних, операційних, інвестиційних, все більшого значення і розвитку набувають послуги похідного характеру: довірчі,
інформаційні, експертно-аналітичні, консультаційні, гарантійні, лізингові, та інші. Широка
диверсифікація операцій та послуг дозволить
банкам зберігати високий авторитет на економічну
перспективу навіть за умов несприятливої господарської кон’юнктури. Необхідно зауважити, що
раніше банківські установи не завжди охоче взаємодіяли з підприємствами малого бізнесу. Така
ситуація пов'язана із відсутністю достатньо ліквідної застави, надто малим розміром позики і
незначними прибутками в абсолютному виражені
порівняно з кредитуванням крупних позичальників.
Поряд з тим ставки кредитних ресурсів, що діють
на ринках для малих підприємств, є занадто високі і
роблять їх менш доступними для цього сектора
економіки.[3]
У банківському секторі попередньо формувались певні стереотипи, що спричиняли упереджене ставлення до малого бізнесу. Так склалось
історично, що малий бізнес став відігравати

формоутворюючу роль у ринкових відносинах уже
на сучасних етапах розвитку економічних систем,
тоді як банківська система почала відігравати таку
роль значно раніше. Звідси проблема асинхронності їх взаємовідносин. А найбільш виражене це
явище у країнах з перехідною економікою, до яких
належить і Україна. Сьогодні центр економічного
тяжіння, якщо не зміщується, то принаймні
з'являється ціла низка рівнозначних функціональних центрів, а це призводить до переорієнтації
фінансово-кредитної політики банківських установ.
Автоматизація операцій, інтернет-технології, програмні фінансові продукти створили небачені досі
можливості для мінімізації банківських витрат та
електронних комунікацій з величезною мережею
клієнтів.
Як показує банківська практика, сьогодні
функціональною складовою банківського обслуговування стає економічне прогнозування та консалтинг. Банкам фактично треба змінити фокус
свого професійного погляду на об'єкт кредитування
у сфері малого бізнесу, дивитися на нього не як на
результат, а як на процес розвитку. Необхідно зважити не лише на те, що є сьогодні, а зосереджувати
увагу, насамперед, на тому, що може бути. Бачити
перспективи розвитку об'єкта кредитування та
прогнозувати його результат і власний прибуток,
який набуває стратегічного характеру. Таким
чином, необхідно паралельно здійснювати процедури оцінки як ризиків, так і перспектив. [4]
Висновки. Особливе значення в контексті
підвищення конкуренції комерційних банків,
отримання конкурентних переваг на окремих
ринкових сегментах має розширення спектру
банківських послуг та підвищення їх значення
для підприємств малого бізнесу. Від введення
банками для малого бізнесу нових, якісних
кредитно-фінансових продуктів, розширення асортименту ефективних банківських послуг виграють
обидва партнери. Підприємство зможе реалізувати
свої проекти, зміцнити свій бізнес, а загалом
збільшити обсяги своєї діяльності. Це передусім
призведе до зростання малого бізнесу у майбутньому та зменшення його ризиковості. Банку в
подальшому це дасть змогу нарощувати обсяги
кредитування і отримувати ще більші прибутки.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ТА
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
Аналізується інвестиційний клімат України, сучасний стан розвитку інвестиційних процесів та
окреслено основні напрями покращення інвестиційного клімату в Україні
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ANALYSIS OF MODERN INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE AND
BASIC DIRECTIONS OF HIS IMPROVEMENT
The investment climate of Ukraine, modern development of investment processes status and outlined basic
directions of improvement of investment climate, is analysed in Ukraine
Кеyword: investment activity, investment policy, investment climate, investment resource, investment risk,
foreign investments
Вступ. Управління інвестиційними процесами в сучасній Україні є надзвичайно складним,
оскільки інвестиційна діяльність в умовах невизначеності є досить слабкою, а інвестиційна політика – нестабільною. Формування управління
інвестиційними процесами, його зміцнення, розгортання і подальший розвиток необхідно починати
з кардинального поліпшення інвестиційного клімату, тобто із значного підвищення інвестиційної
привабливості території України в цілому та
захисту прав інвестора від інвестиційних ризиків
[4]. Важливою складовою структури інвестиційного ресурсу в Україні є і іноземні інвестиції, адже
входження їх на ринок країни сприяє зростанню
обсягів випуску продукції, технологічному піднесенню промислового виробництва, виходу на світові ринки, а також динамізує формування національного ринку. А прискорення темпів реформування української економіки вимагає все більшої
кількості інвестиційних ресурсів як для окремих

підприємств, розвитку регіонів, так і для економіки
України в цілому.
Аналіз останніх публікацій і досліджень.
Питання, які стосуються аналізу сучасного інвестиційного клімату в україні висвітлено у працях
таких вчених, як А.С. Булатові, Т.В. Майорової,
Н.П. Мешко, М.С. Ганкіна. Ю.Г. Козак,
Д.Г. Лук’яненко, Ю.В. Макогон, І.В. Абрамович та ін..
Метою статті є аналіз сучасного інвестиційного клімату в Україні та сучасного стану розвитку інвестиційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Для характеристики міжнародного руху капіталів зручно
використовувати таке поняття як „інвестиційний
клімат”, під яким розуміють ситуацію в країні з
точки зору іноземних підприємств, які інвестують в
її економіку свої капітали. Цей клімат складається з
великої кількості факторів ризику, які можна
об’єднати в такі групи: соціально-політичні, внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні. [2].
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Кризова ситуація, що склалася сьогодні в
Україні фактично паралізувала інвестиційний процес як на мікро-, так на і макрорівні. Передусім це
проявилося в абсолютному скороченні об'єму
капітальних вкладень і деформації джерел їх
формування, а також різкому зниженні реального
виробничого накопичення. Тому пошук шляхів
стабілізації економіки, насамперед, передбачає
активізацію інвестиційної діяльності, яка має бути
зорієнтована на значні структурні перетворення. Це
стосується такої основоположної пропорції відтворення як співвідношення між фондами накопичення і вжитку у складі національного доходу.
Зазначимо, що загальний обсяг прямих
інвестицій в Україну станом на 1.04.2008 становив
$32 895,7 млн., що на 11,4% більше обсягів
інвестицій на початок 2008 р. та дорівнює 710$ у
розрахунку на одну особу. Серед регіонів лідерами
за залученнями інвестицій є м. Київ, Дніпропетровська і Харківська області 1844,8$ млн.
Станом на 2008р. інвестиції в Україну
надійшли зі 123 країн світу. До десятки основних
країн-інвесторів, на які припадає понад 83%
загального обсягу прямих інвестицій, входять такі,
як: Кіпр - 6695,2$ млн., Німеччина - 6659,6$ млн.,
Нідерланди - 2757,3$ млн., Австрія 2352,8$ млн.,
Великобританія - 2123,9$ млн., Російська Федерація - 1844,8$ млн., США - 1466,4$ млн., Швеція 1202,8$ млн., Віргінські, Британські острови 1155,8$ млн., Франція - 1145,9$ млн.
Найвищий приріст іноземного капіталу
спостерігався на підприємствах, що здійснюють
фінансову діяльність – на 2277,8 млн. дол., операції
з нерухомим майном, оренду – на 782,0 млн. дол.,
та будівництво – 779,4 млн. дол. Привертає увагу і
позитивна динаміка інвестицій у підприємствах
промисловості, які зросли на 2026,9 млн. дол.
Що стосується 2009 року, то попередня
оцінка Держкомстату динаміки ВВП підтверджує
той факт, що економіка України з кожним місяцем
просувається уперед на шляху подолання кризи.
Якщо за підсумками І кварталу 2009 року (до
відповідного періоду 2008 року) відмічалось
падіння на рівні 20,3 відсотка, то вже у ІІІ кварталі
воно скоротилося до 15,9 відсотка. Отже, можемо
зробити висновок, що Україна за підсумками ІІІ
кварталу увійшла до групи країн, що поліпшили
свою динаміку [5].
Останні показники економічного і соціального розвитку України показують, що вітчизняна
економіка поступово починає виходити з кризи.
Позитивним є і те, що триває тенденція уповільнення інфляційних процесів.
Позитивні зрушення спостерігаються і у
зовнішній торгівлі. Хоча експорт товарів та послуг
у 2009 році через несприятливу зовнішню кон’юнктуру зменшився на 45,1 відсотка у порівнянні із

січнем-вереснем 2008 року, падіння імпорту є
більш значними – 51,3 відсотка, що і зумовлює
скорочення від’ємного сальдо торгівлі товарами та
послугами. У січні-вересні 2009 р. ми маємо лише
1,1 млрд. дол. США дефіциту, що в 9,5 рази менше
у порівнянні із відповідним періодом 2008 року.
Приріст прямих іноземних інвестицій за 9
місяців 2009 року склав 3,9 млрд. дол. США. В
цілому за 9 місяців 2009 року приріст сукупного
обсягу іноземного капіталу, з урахуванням його
переоцінки, утрат і курсової різниці склав майже 3
млрд. дол. США, що становить 36,8% рівня
відповідного періоду попереднього року.
Аналіз сучасного стану розвитку інвестиційних процесів в Україні показує, що є незначні
позитивні зрушення в оцінках міжнародних агенцій
інвестиційного клімату в нашій країні. Станом на
травень 2009 року індекс інвестиційної привабливості України, за розрахунками Європейської
бізнес асоціації, зріс до 2,6 пункти, для порівняння
- попередній індекс, який був визначений станом на
лютий 2009 року складав 2,2 за п’яти бальною
шкалою. Як відомо, індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне
оцінок п’яти аспектів інвестиційного клімату.
Проте, як показує аналіз оцінок інших агенцій,
інвестиційні ризики в Україні залишаються досить
високими. У листопаді 2009 року лондонська
компанія "Credit Market Analysis" оприлюднила
аналітичний звіт щодо країн з найбільш високим
ризиком вкладення інвестицій, серед яких є і
Україна [5].
У структурі інвестицій, спрямованих в
основний капітал, найбільшу частку займають
інвестиції в промисловість (32,9%), зокрема переробну (21,0%), операції з нерухомим майном,
оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям
(21,0%). Обсяги прямих іноземних інвестицій, що
надійшли в економіку країни у 2008 році, становили 6,2 млрд дол. США, а їхній загальний обсяг
станом на 1 січня 2009 року досягнув 35,7 млрд
дол. США. Найбільшу частку в капіталі вітчизняних корпорацій з іноземними інвестиціями
мають інвестори з Кіпру, Німеччини та Австрії.
Також до десятки основних країн-інвесторів, на які
припадає понад 80% загального обсягу прямих
інвестицій, входять Нідерланди, Сполучене Королівство, Російська Федерація, Сполучені Штати
Америки, Франція, Швеція та Британські Віргінські
острови. [5].
Найбільш привабливими для інвесторів є
традиційні галузі економіки. Перш за все, це – металургія, машинобудування, хімічна промисловість,
харчова промисловість. Разом із тим дедалі більше
привертають увагу інвесторів такі галузі, як
автомобільна промисловість, споживча електроніка, високі технології, вітроенергетика, сонячна
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енергетика, виробництво біопалива, телекомунікації, логістика і деякі інші. Світовий банк оцінює
потреби України в інвестиціях більш ніж 100 млрд.
дол. США [5].
Проте, незважаючи на всі кількісні та
якісні перетворення, Україна сприймається іноземними інвесторами як несприятлива для інвестування країна. Основними негативними ознаками
інвестиційного клімату України є:
1) нестабільність політичної ситуації в Україні;
2) недосконалість законодавства в сфері інвестування та підприємництва;
3) високий рівень і велика кількість податків,
які позбавляють державу конкурентних переваг під
час залучення іноземних інвестицій;
4) невідповідність податкової та бухгалтерської
систем міжнародним стандартам, що породжує велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з
українськими партнерами в процесі їх спільної
діяльності;
5) високі ставки мита на ввезення при надходження іноземних інвестицій в Україну [5];
6) інформаційна ізольованість, не обізнаність в
інвестиційній привабливості української економіки;
7) недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу, тобто відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала комерційні ризики під час
реалізації особливо масштабних інвестиційних
факторів;
8) зниження накопичень інвестиційної активності, які втрачають значення при високій інфляції;
9) диференціація доходів та матеріального
забезпечення, соціальне розшарування, що частково посилюються в результаті ліквідації зрівняльного розподілу, в основному, під впливом інфляції;
10) зростання безробіття, що виникає внаслідок
спаду виробництва та структурних зрушень в
економіці [1];
Висновки. Серед факторів, які стримують
великий капітал від інвестування в українську економіку, можна визначити такі:
• відсутність економічної стабільності, елементарних гарантій дотримання прав власності та
перманентні проблеми, пов’язані з достатньою
незалежністю судових органів та законністю їхніх
рішень;
• непослідовність митно-тарифної політики,
ручне регулювання цін, ліквідація пільгового
режиму для ВЕЗ і територій пріоритетного розвитку, відсутність державних гарантій та процес
реприватизації;
• серед факторів, які формують негативний
імідж українського бізнес-середовища: надмірна
кількість процедур для організації бізнесу, складність реєстрації прав власності та неефективність
законодавства у випадку банкрутства. (З огляду на
такі показники, як вартість банкрутства і рівень

захисту прав інвесторів, Україна взагалі переміщується на останні місця у відповідних регіональних і світових рейтингах).
Для поліпшення негативної ситуації у I півріччі 2009 року Національний банк України
прийняв низку нормативних актів, які спрямовані
на стабілізацію національної кредитної системи та
поліпшення інвестиційного клімату. У контексті
зазначених заходів, уряд України упроваджує разом з Організацією економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) програму, яка сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Ця програма розрахована на три роки і підтримується Шведським агентством міжнародного розвитку. В ході
реалізації проекту буде проведено детальний аналіз найбільш пріоритетних секторів української
економіки, визначено перешкоди для залучення в
них інвестицій і розроблено конкретні рекомендації
з їх усунення. Не менш важливою складовою цього
проекту є аналіз інвестиційної політики України, за
результатами якого Україна сподівається приєднатися до нормативних документів ОЕСР у цій
сфері та взяти участь у роботі Інвестиційного
комітету ОЕСР [1].
На нашу думку, головною особливістю
сучасної інвестиційної стратегії повинне стати
підвищення ефективності національної економіки,
яка б дозволила розширити кордони накопичення,
припинила б зниження, а потім і стабілізувала
норму виробничого накопичення. Галузеву структуру інвестицій, що склалася сьогодні в Україні, не
можна вважати оптимальною, бо вона постійно
відтворює далеко не здійснену галузеву структуру
економіки в цілому.
Таким чином, для подолання незадовільного стану в інвестиційній сфері, первинне значення має розвиток ринкових стосунків, становлення приватного підприємництва, перш за все, в
сферах фінансової і виробничої інфраструктур, в
галузі надання послуг виробничого і споживчого
характеру, приватизації підприємств побутового
обслуговування і становлення ринкових форм
інвестування галузей цих сфер.
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Проаналізовано теоретичні підходи до оподаткування підприємницької діяльності. Також систематизовано теорії оподаткування. Досліджено еволюцію теорій оподаткування підприємницької діяльності.
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Вступ. Соціально-економічні трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні з
моменту набуття нею статусу незалежної держави,
та необхідність їх фінансового забезпечення передбачають формування адекватної ринковим умовам
структурної моделі податкової системи на засадах
оптимального поєднання критеріїв фіскальної достатності, економічної ефективності, соціальної
справедливості. Для побудови такої моделі необхідно здійснити узагальнення теоретичних аспектів функціонування оподаткування підприємницької діяльності.
Постановка проблеми. Ставлення до
оподаткування підприємницької діяльності науковців різних шкіл є неоднаковим. В цьому контексті доцільно розглянути еволюцію теорій оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед дослідників еволюції податків можна виділити таких сучасних вчених фінансистів як
Мельник В.М., Євтух О.Т., Ткаченко В.А., Каламбет

С.В., Заяц Н.Е., Алієв Б.Х., Абдулгалімов А.М.,
Черник Д.Г. У працях цих вчених досліджується
розвиток теорій оподаткування загалом чи у
галузевому аспекті, але немає системного дослідження розвитку теорій оподаткування підприємницької діяльності.
Метою дослідження є узагальнення еволюції теорій оподаткування підприємницької діяльності у фінансовій науці.
Результати дослідження. Засновником
західної фінансової науки, включаючи податкову
теорію, є англійський економіст А. Сміт (17231790). Теоретичною базою його досліджень державних фінансів було вчення про продуктивну та
непродуктивну працю. А. Сміт також розробив і
запропонував чотири вихідних засади побудови
ефективної системи оподаткування, які були
покладені в основу формування податкових систем
багатьох країн і залишаються актуальними до
сьогодні.
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У своїх роботах А. Сміт підкреслював,
що витрати на утримання податку необхідно звести
до мінімуму: „Кожен податок повинен бути так
задуманий і розроблений, щоб він брав і утримував
із кишень народу якомога менше понад те, що він
приносить скарбниці держави” [5, С.589]. Вчений
виступав за формування такої системи оподаткування, яка би сприяла розвитку промисловості і
торгівлі. Крім того, А. Сміт вважав, що податки на
споживчі товари спричиняють зростання заробітної
плати, що призводить до збільшення витрат виробництва та зменшення прибутку. З тієї ж причини
піддаються критиці податки на заробітну плату. На
думку А. Сміта, заробітна плата робітників
визначається двома факторами – попитом на працю
та середньою ціною продуктів харчування. Тому за
їх незмінності прямий податок на заробітну плату
зумовить збільшення заробітної плати на суму, яка
дещо перевищує сам податок.
Інший представник англійської класичної політекономії, послідовник А. Сміта Д. Рікардо (1772-1823), завершив теорію податків,
розроблену його попередником. Він запропонував
таке визначення податків: „Податки складають ту
частину продукту і праці держави, яка надходить в
розпорядження уряду, вони завжди сплачуються в
кінцевому рахунку з капіталу або з доходу країни.”
[4, С.100]. У випадку, коли джерелом урядового
споживання є зростання виробництва або зменшення споживання, податки, вважає Д. Рікардо,
утримуються з доходу. Водночас якщо виробництво не збільшується або споживання не зменшується, то тягар податків обов’язково лягає на
капітал. З огляду на це податки впливатимуть на
фонд, призначений для капітальних вкладень, тобто
зростання податків призведе до скорочення виробництва, „ресурси народу й держави будуть падати
із зростаючою швидкістю й результатом стануть
злидні та розорення” [4, С.82]. Цим Д. Рікардо
аргументував доцільність відміни або істотного
скорочення податку на капітал. Він різко заперечував опосередковане оподаткування, оскільки
такі податки обмежують споживання, збільшують
витрати виробництва, заробітну плату, і, як наслідок, призводять до зменшення прибутку.
Д. Рікардо, продовживши вчення А. Сміта,
деталізував завдання державної податкової політики, яка, на його думку, має заохочувати
нагромадження та розширення виробництва.
На рубежі ХІХ – ХХ століть сформувався та розвинувся новий напрям західної
економічної думки – маржиналізм. Його представники (Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, К. Віксель та
ін.) своє вчення зводили до того, що вартість
визначається суб’єктивно-психологічними умовами, попитом і пропозицією. Підхід до питань

оподаткування відобразив суб’єктивно-психологічну концепцію цієї школи.
З часу свого виникнення маржиналізм
намагався створити так звану „чисту” економічну
теорію за аналогією з точними науками. Аналіз
граничних приростів попиту та пропозиції на
споживчі товари, державних видатків і податків,
інших категорій певною мірою абстрагований від
соціально-економічного розвитку суспільства,
але доповнений суб’єктивістським підходом. На
відміну від представників класичної політекономії,
вони вважали, що вартість виникає не з витрат
виробництва, а з граничної корисності.
Визначення поняття граничної корисності
дав французький економіст Л. Вальрас (1834-1910).
Вальрас теоретично обґрунтував тезу, що конкурентна система вільного підприємництва з певними
обмеженнями може забезпечити максимальне задоволення потреб.
Ще один представник маржиналістської
наукової течії – датський економіст А. Дж. Коен
Стюарт – адаптував маржиналістські політекономічні підходи до потреб фінансової науки. Він
піддав критиці виведений його попередниками
принцип прогресивності оподаткування, що є наслідком зниження граничної корисності доходу
певної особи за його відносного зростання. Серед
аргументів Коена Стюарта, на наш погляд, особливої уваги заслуговують: по-перше, загальний
закон зниження величини приросту доходу (саме
цим обґрунтовується прогресія оподаткування) не є
свідченням реальної величини такого зниження;
по-друге, пропорційне оподаткування призводить
до оптимізації рівня фіску в розрізі окремих
платників податків, оскільки гранична корисність
доходу знижується тими самими темпами, якими
збільшується дохід; по-третє, під час оподаткування особистих доходів потрібно розраховувати
калькуляцію податкових ставок [6, C. 12-13].
Своє продовження фундаментальна наукова концепція теорій оподаткування знайшла у роботах представників „шведської школи” - К. Вікселя та його учня Е. Ліндаля.
К. Віксель перший надав податковій
теорії політичного підтексту, оскільки „машина
схвалення податкових рішень” через парламент
знаходиться в руках власників і, як наслідок,
проблеми організації фіску зазвичай віршуються не
на користь широкого кола платників, відбувається
широкомасштабне перекладання податкового тягаря на носіїв фіскальної форми одержавлення національного продукту – широкі верстви населення,
насамперед працездатної його частини.
Лейтмотивом досліджень К. Вікселя стала проблема справедливого розподілу податкових
надходжень до бюджету, які надалі використовуються для фінансування видаткових повноважень
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держави. Зазначена проблематика істотно ускладнюється наявністю непрямого оподаткування (яке
на той час у Швеції за обсягами складало 4/5 всіх
податкових надходжень), скорочуючи таким чином
обсяги споживання. Поєднавши маржиналістський
підхід з теорією добробуту, К. Віксель заперечив
„податки на витрати”, запропонував дотримання
принципу пропорційності в процесі оподаткування
– більші податки мають сплачувати ті, у кого
найбільші можливості платити. Більше того,
податковий тягар має повністю припадати на
безпосередніх споживачів державних товарів і
послуг, а ті соціальні верстви населення, добробут
яких не змінюється внаслідок надання видаткових
трансфертів з бюджету, повинні бути звільнені від
оподаткування. В результаті гармонізується
нейтральність податків у розрізі різних соціальних
груп [6, c. 14].
Ідеали добробуту й справедливості оподаткування відстоював у своїх наукових роботах і
послідовник К. Вікселя Е. Ліндаль. Останній пішов
далі теорії розподілу фіскального тягаря відповідно
до пропорційно отриманих державних товарів та
послуг і характеризував податки як плату за
суспільний добробут, розмір якої визначає граничну корисність бюджетного фінансування загальнодержавних повноважень і функцій. На чільне місце
критеріїв ефективності податкової політики
Е. Ліндаль ставить „підтримання рівноваги між
сумою граничних внесків його споживачів і сумою
одержаних ними вигод” [6, С. 16].
Подальший хід світової економічної історії (насамперед економічна криза 1929-1933 рр.)
підтвердив неспроможність економічної системи до
саморегуляції. Неокласичні рецепти втратили свою
актуальність, а їм на зміну прийшла кейнсіанська
концепція податкового втручання в економічну
сферу.
Дж. Кейнс довів необхідність державного
впливу на економічну діяльність шляхом стимулювання останньої. З цього приводу він зазначив, що
державна політика ринкового регулювання виступає єдиним практично можливим засобом уникнення повного зруйнування існуючих економічних
форм [1, c. 455]. Водночас кейнсіанство не заперечувало повністю класичну економічну доктрину,
оскільки продовжило і розвинуло основні маржиналістські підходи щодо побудови ефективної
системи оподаткування.
Кейнс розширив коло і сферу функціонування категорій, якими оперувала суб’єктивнопсихологічна школа, поширивши їх на макроекономічний рівень. Дж. Кейнс писав, що „на схильність до споживання можуть вплинути непередбачені зміни в вартості капіталу. Серйозні зміни в
нормі процента й у податковій політиці також

можуть викликати певні зміни у схильності до
споживання” [1, С.156].
Необхідність державного втручання в
економіку шляхом оподаткування доходів, спрямованих на заощадження, а надалі їх використання
через систему бюджетних видатків на фінансування
поточних державних потреб та інвестицій можна
аргументувати наступною тезою із роботи „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”:
„…основний психологічний закон, в існуванні якого ми можемо бути цілком упевнені не тільки з
апріорних міркувань, а й на основі детального
вивчення минулого досвіду, полягає в тому що люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але не тією ж мірою,
якою зростає дохід” [1, c. 157]. Розглядаючи
податки Дж. Кейнс довів пряму залежність рівня
податкових надходжень не лише від диференціації
та різних значень податкових ставок, але й від
коливання величини доходів, що виступають
об’єктом оподаткування (на сьогодні рівень
податкової бази є домінантою у визначенні фіскальної достатності та економічної ефективності
того чи іншого податкового платежу).
Дж. Кейнс був прихильником високих
податків. Останні, на його думку, є основним джерелом бюджетних надходжень, а зниження бюджетних надходжень передусім призводить до
економічної нестабільності та кризових явищ в
економіці. Розроблена Дж. Кейнсом податкова
теорія, зміст якої полягав у використанні податків
як економічних важелів ринкового господарства,
мала комплексний підхід, досліджувалася у взаємозв’язку та взаємозалежності з макропоказниками
розвитку економіки. Виходячи з цього обґрунтувалася необхідність оптимізації рівня оподаткування у приватному секторі. Податкова концепція Дж. Кейнса послужила відправним пунктом
податкових реформ у багатьох країнах, у тому
числі знайшла певне застосування і в Україні.
Загострення економічних суперечностей
в середині 70-х років ХХ століття внаслідок
зростання бюджетного дефіциту, інфляції, державного боргу, уповільнення темпів економічного
зростання, що супроводжувалося світовими економічними кризами 1974-1975 рр. та 1980-1982 рр.
виявило недієздатність кейнсіанських рецептів
антикризового регулювання. На зміну політиці
„дешевих грошей” прийшла неокласична теорія
економічної рівноваги, яка досягається вільною
конкуренцією між суб’єктами ринкових відносин з
притаманними їй механізмами обмеженого втручання в економічні процеси.
Необхідно підкреслити, протиріччя між
кейнсіанством і неокласицизмом в особі неоконсерватизму не є діаметрально протилежними за
своєю суттю, а мають радше формальний характер і
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полягають у зміні підходів щодо методів та
інструментів регулювання економіки.
Найбільшого розвитку монетаризм набув
у „консервативній контрреволюції” основоположника сучасного неопозитивізму у фінансовій науці,
відомого американського економіста М. Фрідмана.
Однак, рекомендації М. Фрідмана не мали істотного впливу на процес розширеного відтворення та
пов’язані з ним економічні відносини. З цього
приводу дослідники монетаризму одностайно вказують на неможливість подолання вад ринкової
економіки виключно монетарними методами,
оскільки сфера грошового обігу є вторинною і лише віддзеркалює стан виробництва [6, c. 21].
Інші представники неокласичної фінансової теорії –Уейденбаум М., Бернс А., Стайн Г.,
Лаффер А., Джозеф К., Хау Дж., Селдон А. та низка
інших піддали жорсткій критиці „короткостроковість” кейнсіанських рецептів, які базувалися на
політиці „поточного настроювання”, що, насамперед, має короткостроковий характер, оскільки
залежить від кон’юнктурних змін. Не відкидаючи
необхідності оперативного реагування на циклічні
перетворення в економіці, неокласики наголошують на неадекватності в часі практичних заходів
держави відповідним об’єктивним кризовим спадам
чи піднесенням економічної діяльності. З огляду на
це було запропоновано розробляти довгострокову
стратегію здійснення стабільної фінансової політики на перспективу, вважаючи, що стала „політика, відсутність різних реакцій на кожне циклічне
зрушення, мабуть, найкращий спосіб не тільки
пом’якшення самих коливань у довгостроковій
перспективі, а й обмеження ролі держави і забезпечення вільної ринкової системи” [6, c. 21-22].
Ґрунтований аналіз кейнсіанської та неоконсервативної науково-практичних концепцій
здійснення фінансової політики дає можливість
провести їх системну оцінку та визначити основні
відмінності в методах реалізації. По-перше, програма фінансового оздоровлення за Дж. Кейнсом
розрахована на короткостроковий період і включає
низку тактичних заходів антициклічного й антикризового економічного регулювання, а неоконсервативні довгострокові програми розвитку не тільки
не виключають, а й визнають бажаними економічні
депресії та кризи, позитивна роль яких полягає у
формуванні конкурентоспроможного ринкового
середовища шляхом закриття низькорентабельних
господарств і підприємств. По-друге, кейнсіанці
розглядали податки як вагомий і дієвий важіль
антикризової фінансової політики, тоді як неокласики розглядали фіскальну політику у складі
грошової політики, а основне її призначення
вбачали у стримуванні інфляції [2, с. 10-15]. Потретє, кейнсіанська теорія оподаткування випливає
з умов „попиту”, забезпечення інвестицій необхід-

ними заощадженнями, що робить можливим перетворення носіїв фіску у „вбудовані механізми
гнучкості” на засадах пропорційного розподілу
фіскального тягаря. Натомість неокласична доктрина виходить із забезпечення пропозиції ресурсів
і достатності заощаджень, внаслідок чого постає
питання зниження загального рівня податкового
навантаження.
Неоконсервативні підходи побудови системи оподаткування набули найбільшого розвитку
у США та Великобританії, а надалі і в інших
країнах з розвиненою ринковою системою і були
спрямовані на скорочення податкового пресу на
платників зі „схильністю до заощадження”, тобто
зменшення тих податкових платежів, джерелом
сплати яких є прибуток. Вказані заходи розглядалися як інструменти досягнення бюджетної
збалансованості та загального фінансового оздобровлення. З іншого боку, протягом 60 – 70-х років
ХХ ст. спостерігалася тенденція щодо зростання
державних видатків, причиною якої представники
неокласичної школи пояснювали порушенням
економічної стабільності та обмеженням вільного
підприємництва.
Головним аргументом неокласичної школи стосовно податкової сфери є те, що податки на
прибуток підривають можливості нагромадження
заощаджень та здійснення інвестицій, тобто
негативно позначаються на економічному зростанні. Найбільшої популярності набула податкова
концепція А. Лаффера, економіста з університету
Південної Каліфорнії. Він обґрунтував і графічно
дослідив пряму залежність між прогресивністю
оподаткування, доходами бюджету та оподатковуваною частиною національного виробництва,
довівши, що зміна податкових ставок викликає
зміни в діловій активності, безпосередньо впливаючи на економічні стимули. Підвищення податків до певного рівня сприяє зростанню доходів
бюджету, оскільки воно не підриває стимулів до
економічної діяльності та інвестиційної активності
приватного сектора. За цією межею починається
так звана заборонена зона шкали оподаткування, в
якій зі збільшенням податкових ставок відчутно
зменшуються бюджетні доходи. Такий рівень
оподаткування пригнічує підприємницьку ініціалтиву, скорочуються нагромадження та інвестиції,
відбувається спад виробництва продукції і, відповідно, звуження податкової бази.
На думку Лаффера, зниження до певної
межі податкового рівня може сприяти ліквідації
бюджетного дефіциту, зменшенню державного
боргу.
Неокласики також виступали проти значної централізації національного доходу на бюджетні цілі у вигляді податків. Держава, контролюючи
всю економічну діяльність або значну її частину, не
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тільки не сприяє, а й значною мірою стримує
розвиток ринкових відносин. Крім того, наслідками
високого рівня одержавлення створених у суспільстві вартостей є нераціональна ресурсна структура і, що найголовніше, обмеження підприємницької й ділової активності.
Висновки та перспективи подальших
досліджень. Таким чином, оцінка та аналіз поглядів представників різних наукових шкіл на
проблеми оподаткування підтверджують багатогранність категорії „податки”, її взаємозалежність і
взаємо обумовленість з економічними процесами.
Узагальнюючи роль кейнсіанських та
неоконсервативних методів фіскального регулювання ринкової економіки, необхідно зазначити, що
вони не виключають можливостей синтезу та
розробки на цій основі адекватної відповідним
тенденціям економічного розвитку теорії оподаткування. Правильність цієї думки підтвердила
світова фіскальна практика сучасності.
Створення раціональної, дієвої та ефективної системи оподаткування підприємницького
сектора в Україні потребує всебічного використання передового світового фіскального досвіду.
Враховуючи необхідність стимулювання економічного зростання на перший план виходять кейнсіанські бюджетно-податкові механізми ринкового
регулювання національної економіки через систему
пільг, ставок, інших елементів податку. З іншого
боку, окреслені податкові заходи не повинні супе-

речити оптимальним параметрам грошово-кредитної політики в контексті мінімізації інфляційного
впливу.
Подальші дослідження необхідно зосередити в напрямі систематизації критеріїв формування податкової політики, підходів до оцінки
податкового тягаря, що насамперед дасть змогу
побудувати оптимальну модель оподаткування
підприємницької сфери.
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БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ У ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОПРОМИСЛОВИХ ГРУП
Досліджується суть банківського капіталу, з точки зору банків як фінансової складової фінансовопромислових груп.
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’A BANK CAPITAL IS IN ACTIVITY FINANCIALLY
INDUSTRIAL GROUPS.
Essence of bank capital, is investigated and from the point of view participation of banks as financial constituent
of financially industrial groups.
Keywords: capital, bank capital, financial capital, financially industrial group.

113

Вступ. Фінансово-промислові групи об’єднують в своєму складі промислові підприємства,
банки, інші організації різних форм власності.
Неможливо розглядати фінансовий капітал фінансово-промислових груп, не дослідивши суті та
значення формування фінансового капіталу банку.
Аналіз основних наукових досліджень.
Висвітленню питань функціонування різних форм
економічних об’єднань присвячено багато публікацій в економічній літературі. Питання суті та
формування банківського капіталу розглядаються
багатьма вітчизняними вченими-економістами. Разом з тим недостатньо висвітлені питання функціонування банківського капіталу в складі фінансово-промислових груп.
Мета роботи. Дослідження суті банківського капіталу як фінансової складової сукупного
капіталу фінансово-промислових груп.
Викладення основного матеріалу дослідження. Ефективність діяльності підприємницьких
структур суттєво зростає за рахунок їх взаємопроникнення та об’єднання капіталів різних сфер
діяльності. Це обумовлюється, по-перше, гнучкістю
у прийнятті управлінських рішень і координації
спільних зусиль з урахуванням сталого та довгострокового характеру зв’язків. По-друге, створення
загальної інфраструктури (постачальницько-збутової, виробничої, транспортної, банківської, страхової, інформаційної) дозволяє організовувати і координувати виробничо-господарську діяльність на
спільне виконання науково-технічних та інвестиційних програм.
У сучасній економіці існує досить багато
видів об’єднань, які відрізняються як за принципами створення, так і за складом і метою створення.
На особливості формування фінансового капіталу економічних об’єднань найістотніше впливає форма об’єднання:
- вертикальна форма об’єднання – передбачає
суворе підпорядкування між окремими підприємствами певного угрупування;
- горизонтальна форма об’єднання – є менш
підпорядкованою, і передбачає перш за все
взаємодію, наприклад, на рівні фінансовому,
технічному, технологічному.
- змішана (конгломератна) форма об’єднання,
яка поєднує горизонтальну і вертикальну
форми і передбачає як чітке підпорядкування
структур, які стоять нижче тим, що вищі так і
розширення масштабів діяльності об’єднання
суб’єктів господарювання в цілому.
Для нас буде представляти інтерес горизонтальна форма об’єднання, яка має на увазі партнерські взаємовідносини. Цим вимогам найбільш
повно відповідає фінансово-промислова група
(партнерська концентрація капіталу) яка відно-

ситься до окремого типу макроструктур – стратегічного альянсу, що мають намір здійснювати
специфічний вид діяльності або прагнуть завершити проект, використовуючи при цьому знання,
матеріали та інші ресурси один одного, замість того
щоб:
- запустити виробництво самостійно, не розділяючи ні з ким ризиків і намагаючись перемогти конкурентів;
- створити умови для злиття або поглинання
компаній [48, с.5].
Суттю фінансово-промислової групи, як правило (про що власне і говорить назва об’єднання), є
поєднання фінансового і промислового капіталу. В
даному випадку фінансовий капітал – це банківський капітал. Хоча, фінансовий капітал по суті
є невід’ємною частиною загального капіталу.
Тому, на нашу думку, розглядати фінансовий
капітал фінансово-промислових груп без деталізації
мети їх створення, не дослідивши суті та значення
формування відповідного капіталу банків, не варто.
Що таке банківський капітал?
„Банківський капітал – капітал, вкладений у
банківську діяльність банкіром або акціонером банку. Складається із власних, залучених і емітованих
засобів.” [1, т.1. с.88].
„Банківський капітал – сукупність залучених
банком грошових капіталів, які використовуються
ним як банківські ресурси для кредитно-розрахункових та інших операцій. Власний (акціонерний
і резервний) капітал банку становить меншу частинку б. к..” [2, с.19].
Як бачимо трактування банківського капіталу істотно не відрізняються – це грошовий капітал.
Дещо відрізняється від приведених визначень трактування банківського капіталу, в іншій
економічній літературі. Так, підручник „Банківські
операції” за редакцією В. І. Міщенка та Н. Г. Слав’янської
дає таке визначення: „..Під капіталом банку (власним капіталом) слід розуміти спеціально створені
фонди і резерви, призначені для забезпечення його
фінансової стійкості, комерційної та господарської
діяльності, відшкодування можливих збитків і які
перебувають у користуванні банку протягом всього
періоду його функціонування.” [3, с.73].
У даному визначенні капітал банку трактується як власний капітал. Таке трактування
зустрічається і в інших випадках: „Під власним
капіталом банку слід розуміти спеціально створені
фонди і резерви, призначені для забезпечення його
економічної стабільності, поглинання можливих
збитків, які знаходяться у використанні банком на
протязі строку його функціонування. [4, с.73].
З огляду на наведені визначенн, до складу
капіталу включаються різного роду фонди і
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резерви, які забезпечують стабільність фінансовогосподарської діяльності банку.
В економічній літературі визначаються три
основні функції: захисна, оперативна і регулююча.
Оскільки більша частина активів банків фінансується вкладниками, головною функцією досить
обмеженого по суті капіталу банку (власного
капіталу), є захист інтересів вкладника. Крім того,
капітал банку зменшує ризик акціонерів банку.
Захисна функція означає можливість виплати
компенсації вкладникам у випадку ліквідації банку,
а також збереження платоспроможності шляхом
створення резервів, які дозволяють банку функціонувати, незважаючи на загрозу виникнення збитків.
Але більшість збитків слід покривати не за рахунок
капіталу банку, а за рахунок поточних доходів. Як
правило, банк вважається платоспроможним, поки
не зменшується акціонерний капітал.
Оперативне функціонування банківського капіталу включає асигнування власних засобів на
набуття землі, приміщень, обладнання, а також
створення фінансових резервів на випадок непередбачених збитків. В процесі діяльності значення цих
вкладень досить важливе. Хоча основним джерелом покриття затрат на розширення операцій
служать прибуток, банки досить часто застосовують випуск нових акцій або довготермінових
позик під час проведення заходів структурного
характеру (наприклад, відкритті філій).
Виконання регулюючої функції банківського
капіталу пов’язано виключно з особливою зацікавленостю суспільства в успішному функціонуванні
банків. За допомогою показника капіталу банку
державні органи здійснюють оцінку і контроль за
діяльністю банку. Як правило, вимоги які відносяться до власного капіталу, стосуються його мінімального розміру, обмежень по активах і умовах
купівлі активів іншого банку. До цієї функції
належать також використання капіталу з метою
обмеження його позикових та інвестиційних операцій банку.
Існує також думка, що основною метою банківського капіталу є зниження ризику. Виходячи з
цього його основними функціями є такі:
- капітал служить „буфером”, який дає можливість поглинати збитки і зберігати платоспроможність;
- капітал забезпечує доступ до ринків фінансових ресурсів і захищає від проблем з
ліквідністю;
- капітал знижує і обмежує ризик;
Із сказаного вище можна зробити такі
висновки:
1. Капітал банку трактується в основному як
власний капітал, яким він і є по суті.
2. Формування капіталу банку проходить за
рахунок його засновників.

3. Капітал банку, точніше його величина, є
гарантією стабільності банку, забезпеченням
його платоспроможності і ліквідності, а
значить і безпеки його вкладників.
4. В окремих випадках за рахунок капіталу
банку відшкодовуються збитки від фінансово-господарської діяльності. Але основне
джерело відшкодування збитків – прибуток.
5. Величина капіталу банку закріплюється у
засновницьких документах під час створення
банку і контролюється НБУ.
Інакше кажучи, капітал банку функціонує в
жорстких рамках. Його зниження не є бажаним,
оскільки загрожує самій діяльності банківської
установи. Тому участь в діяльності фінансовопромислових груп банків в значній мірі обмежується величиною їх капіталу. Це стосується невеликих банків. Але в даний час в банківській
системі України досить чітко окреслилися процеси
концентрації та централізації банківського капіталу. Дрібні банки не витримуючи конкуренції,
витісняються великими. Насамперед, використовується злиття банків як в Україні так, і з зарубіжними.
У великих банків є низка очевидних переваг.
Перш за все, вони в меншій мірі залежать від
коливань ринку; вони, як правило, забезпечують
збереження вкладів; вони мають більші можливості
задовільнити потребу клієнтів в позичковому капіталі.
Значною мірою концентрація капіталу обумовлена концентрацією промислового і сільськогосподарського виробництва. Великим промисловим виробництвам потрібні великі банки. Тобто
розміри банківського капіталу повинні відповідати
розмірам і масштабам виробництва. Хоча деякі
автори відмічають і зворотній зв’язок – концернтрація банківського капіталу сприяє концентрації
виробництва і, в результаті, розвитку різних форм
об’єднань в окремих галузях економіки. [5, с.50].
Формування так названих кластерів – співтовариства фірм тісно пов’язаних між собою галузей,
що взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності один одного.
Як бачимо самого банківського капіталу не
достатньо для їх участі як „грошової” складової
фінансово-промислових груп. Крім нього потрібні
додаткові джерела залучення грошових коштів.
Обґрунтування цих джерел неможливе без
детального дослідження фінансових ресурсів банків.
У підручнику „Банківські операції” дається
таке визначення: „Ресурси комерційного банку – це
сукупність грошових коштів, що перебувають у
його розпорядженні і використовуються для
виконання активних операцій.” [6, с.39].
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У деяких визначеннях фінансових ресурсів
банку вказується мета їх формування: „Під власними ресурсами банку слід розуміти різні форми,
які створюються банком для забезпечення його
фінансової стійкості, комерційної і господарської
діяльності, а також отримання прибутку за результатами діяльності поточних і минулих років.” [6,
с.70].
Деякі економісти відображають фінансові
ресурси банків як частку соціально-економічних
відносин: „Фінансові ресурси банку – це грошові і
прірівнені до них потоки коштів, які перебувають у
його розпорядженні та формуються у результаті
розподілу й перерозподілу національного доходу і
призначених для виконання фінансових зобов’язань
та фінансування розширеного відтворення.” (7, с.22)
В іноземній літературі поняття „фінансові
ресурси” як самостійний економічний термін
практично відсутнє. Основні джерела грошових
ресурсів вказуються під час розгляду пасиву
балансу банку а також під час аналізу формування
ресурсів банку у процесі здійснення банками
пасивних операцій і мають більш практичне, ніж
теоретичне значення. Банківські пасиви досліджуються з точки зору їх обсягу, структури, а також
з позиції управління ними.
Аналіз вітчизняної економічної літератури показує, що до складу фінансових ресурсів
включають всі грошові і прирівняні до них кошти.
Тобто термін „фінансові ресурси банку” є значно
ширший, ніж „капітал банку” (або банківський
капітал) і включає до свого складу останній.
„Банківські ресурси – сукупність зобов’язань та
капіталу, що належить постачальникам коштів, або,
іншим словом, ресурси комерційного банку – це
сукупність грошових коштів, що перебувають у
розпорядженні банку і використовуються ним для
виконання своїх операцій.” [3, с.73]. Відповідно до
цього визначення, джерелам формування банківських ресурсів є грошові кошти юридичних та
фізичних осіб (тобто залучені або запозичені) а
також капітал банку.
Висновки. З врахуванням входження банку
до складу фінансово-промислової групи можна
сформулювати таке визначення капіталу банку: це
– грошові кошти або їх еквіваленти залучені

банком із різних джерел, які він може використовувати в рамках фінансово промислової групи
для виконання визначених відповідними організаційно-правовими документами функцій. Завдяки
банку, як учасника фінансово-промислової групи,
мають вийти за межі касового обслуговування
учасників групи. Ними можуть стати по-перше,
пошук і реалізація фінансових інструментів, які
будуть максимально задовільняти потреби підприємств ФПГ в т. ч., пільгове кредитування та
акумулювання фінансових ресурсів ФПГ; по-друге,
допомога в проведенні емісії та інших операцій з
цінними паперами членів ФПГ; по-третє, залучення
інвестицій, у тому числі іноземних, і надання
гарантій по них; по-четверте, ведення трастових
операцій в рамках ФПГ; по-п’яте: надання інформаційних та управлінських послуг; по-шосте надання числами ФПГ страхових послуг, а також комбінованих послуг на основі поєднання депозитних
операцій зі страховим захистом вкладника.
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ВПЛИВ КРИЗИ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ
У статті розглянуто основні чинники фінансової кризи, що вплинули на банківський сектор економіки,
проаналізовано наслідки нестабільної ситуації на ринку та заходи щодо її покращення.
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CRISIS IMPACT ON FINANCIAL STABILITY OF THE
BANKING SYSTEM
The article discusses major factors of the financial crisis influencing banking sector of economy, analyses the
consequence of unstable situation in the market and the measures for its improvement.
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Вступ. Фінансова криза, дестабілізація в
політичній сфері підірвали довіру до банківської
системи та негативно вплинули на фінансову
стійкість банків. Українські банки сьогодні зіткнулися з низкою проблем, які можуть призвести до
подальшого погіршення їхніх фінансових показників. Серед яких, зокрема: скорочення припливу
коштів із приватного сектора у зв’язку з світовою
фінансовою кризою ліквідності та кредитною кризою; втрата довіри з боку вкладників; істотне падіння курсу національної валюти; погіршення
макроекономічної ситуації в державі.
Як наслідок таких негативних тенденцій в
економіці країни, значної уваги потребують
питання повернення довіри вкладників та інвесторів до банківської системи та запобігання банкрутству банків, адже воно завдає не лише прямих
збитків власникам банків, а й знижує рівень довіри
до всієї банківської системи.
Роль банків у житті країни важко переоцінити, оскільки вони акумулюють економічні,
політичні та соціальні інтереси, а отже, важливою
проблемою в період кризи є недопущення банкрутства банків та підвищення їх стійкості. Для
цього необхідно подолати кризу ліквідності та
загрозу неплатоспроможності українських банків. З
кризою ліквідності банки стикнулися через обмеження доступу до закордонних кредитів, які кілька
останніх років були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. А оскільки ліквідність
забезпечує платоспроможність, то цілком ймовірно,
що негативні наслідки кризи можуть призвести як

до банкрутства окремих банків, так і до масової
неплатоспроможності банківської системи.
Фінансова криза негативно вплинула на
фінансово-економічні показники діяльності банків,
спричинила неповернення кредитів і збиткову їх
діяльність. Тому дослідження показників фінансової стійкості банків в умовах фінансової нестабільності залишається важливою науковою та практичною проблемою.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню чинників впливу фінансової нестабільності та
кризових явищ на діяльність банків та банківський
сектор в цілому присвячено наукові розробки
багатьох вітчизняних учених, зокрема: В’ядрової І.,
Міщенка В., Салтинського В., Шаповалові А. та
інших. Дослідженню сучасного стану банківського
сектора та впливу глобальної фінансової кризи на
діяльність комерційних банків присвячено праці
таких науковців як Коваленко В., Крохмаль О.,
Мещеряков А. та багатьох інших учених економістів.
Проте, динамічні процеси, що відбуваються в економіці, зумовлені фінансовою кризою,
що може стати затяжною, потребують ретельнішого нагляду за банками та комплексних дій з
поліпшення фінансового стану, недопущення банкрутства. У зв’язку з цим метою статті є:
- визначення чинників фінансової кризи, що
впливають на банківський сектор та шляхів
зменшення їх впливу;
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- оцінка сучасного стану ринку банківських
послуг та дослідження загрози їх банкрутства;
- рекомендації щодо мінімізації впливу чинників фінансової кризи на фінансову стійкість та платоспроможність банківських
установ.
Викладення основного матеріалу. Визначення кризи в енциклопедичних та тлумачних словниках загалом співпадають, хоча загальноприйнятого досі не сформульовано. Тлумачні словники
російської та англійської мов визначають кризу як
різкий, крутий перелом в розвитку подій, тяжкий
перехідний стан або гостре затруднення в чомунебудь [4, с.247]. Хоча таке визначення не
конкретизоване, та показує небажаність настання
криз, та негативність їх наслідків. Найбільш
поширеним визначенням фінансової кризи є розуміння її як порушення рівноваги у функціонуванні
системи фінансових відносин, яке проявляється в
нестабільності фінансових ін-титутів та кредитнофінансових установ і виражається в різкому падінні
ВВП, що дестабілізує процес формування та
розподілу централізованих фондів держави.
Фінансова криза складається з бюджетної кризи,
кризи грошового обігу, банківської, біржової та
валютних криз [5, с.22]. Банківські кризи мають
періодичний характер і на думку Коваленка В.
банківська криза – це невід’ємна риса ринкової
економіки. В умовах нестабільної економіки будьякі потрясіння в банківській сфері призводять до
паралізації платіжної системи, коливань курсу
національної валюти, викликають загострення
політичних обставин [6, с.34].
Фінансова криза охопила без перебільшення увесь світ. Проте, в кожній країні вона посвоєму розвивається, має свої особливості. Чинники фінансової кризи в Україні можна поділити на
економічні та політичні. Економічними чинниками
фінансової кризи в банківському секторі виступають: зниження економічної активності та
платоспроможності суб’єктів господарювання, погіршення платоспроможності населення, що призводить до зниження якості кредитного портфеля
банків і зростання сумнівних і безнадійних до
повернення кредитів загалом. Проведемо таку
залежність: якщо немає виробництва чи відувається
його спад, то суб’єкту господарювання ні з чого
буде повернути кредит банку. Якщо не повертаються кредити, то й банку немає з чого повернути
депозити, відповідно без депозитів різко зменшується споживання у людей. І надалі у банківському секторі падає рівень довіри вкладників,
зростає загроза неплатоспроможності, що веде за
собою низку проблем та загроз.
Фінансова криза спричинена значною мірою і політичними причинами. Насамперед, це

нераціональне й неефективне витрачання коштів
державного бюджету й інших ланок бюджетної
системи, наявність значних сум державного боргу
як внутрішнього, так і зовнішнього. Глибина кризи
залежить від того, як швидко інтелектуальні сили
суспільства зможуть її передбачити і вжити
відповідних заходів щодо усунення. Досвід майже
трьох століть підтверджує, що фінансові кризи
погано піддаються прогнозуванню. Якщо держава
зуміє вчасно скоротити видатки бюджету і зупинити спад виробництва, фінансова криза не
матиме серйозного руйнівного впливу. Практика
показує, що не завжди вдається вжити антикризових заходів, якщо переплітаються і вступають
у суперечність інтереси різних суспільних і політичних сил. Тоді криза стає затяжною, а весь
тягар лягає на доходи населення [3, с.208].
Оскільки банки – це інститути, що поєднують в
собі суспільні , економічні та політичні інтереси, то
саме суперечність та переплітання цих інтересів
зумовили загострення кризових явищ в банківській
сфері. Тривалість світової кризи та поглиблення її
впливу на економіку України потребують негайних
антикризових заходів з метою забезпечення та підвищення фінансової стійкості банківської системи.
Фінансова стійкість банку – це його
здатність динамічно розвиватися та безперервно
виконувати функцію фінансового посередництва,
гнучко реагуючи на всі фактори внутрішнього та
зовнішнього середовища. Близьким до цього поняття є термін “надійність”, який походить від правослов’янського “покладати, надіятися”, тобто надійним є той, хто “викликає повну довіру, на якого
цілком можна покластися”[4, с.846]. Отже, в основі
надійності банку лежить його фінансова стійкість,
адже надійним може бути лише стійкий банк.
Одним з компонентів стійкості банку є
його ліквідність, тобто здатність швидко перетворювати свої активи у грошові кошти з мінімальною втратою їх вартості з метою своєчасного
виконання своїх зобов’язань. Якщо банк має
недостатню ліквідність, він не може отримати
необхідну суму як за рахунок збільшення своїх
зобов’язань, так і шляхом швидкої реалізації активів за розумною ціною, що негативно відбивається
на прибутковості банку. У най гіршому випадку
недостатня ліквідність призводить до неплатоспроможності банку.
Фінансова криза банків виникає під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, але основним чинником передкризового стану завжди є
наявність неплатоспроможності.
Неплатоспроможність одного банку несе
загрозу ланцюгової реакції для інших банків, що,
перш за все, може призвести до погіршення
економічного стану держави. Неплатоспроможність
банку є передумовою його банкрутства.
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Питання банкрутства в Україні регламентуєюься законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,
який фактично вступив в дію 1.01.2000р.. Цей закон
визначає механізм проведення санації або ліквідації
неплатоспроможного підприємства, але його дія не
поширюється на процедуру визнання банкрутами
банкиів Стаття 5 зазначає, що особливості провадження у справах про банкрутство комерційних
банків регулюється законом “Про банки та банківську діяльність”, згідно з яким неплатоспроможність банку – це неспроможність банку своєчасно
та в повному обсязі виконати законні вимоги
кредиторів через відсутність коштів або зменшення
розміру капіталу банку до суми що становить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного капіталу банку [1].
Основними причинами виникнення і поглиблення кризового стану банків є:
- наявність збитків поточного і минулих років;
- недотримання нормативів платоспроможності та адекватності основного капіталу
впродовж трьох місяців;
- зростання сумнівних та безнадійних до повернення кредитів;
- недосформовані резерви за активними операціями банків.
Аналізуючи зміни в структурі банківської
системи України, що сталися за останнє десятиліття, бачимо тенденцію до зменшення числа
банків. Фінансова криза є безпосереднім каталізатором таких процесів.
Станом на 1 січня 1999 р. в Українській
республіканській книзі реєстрації банків було
зареєстравано 214 комерційних банків. З них 177
мали ліцензію НБУ на здійсненя банківських
операцій. Це, в основному, працюючі банки. З яких
54 банки НБУ було віднесено до категорії
проблемних., із них 20 перебувало у режимі фінансового оздоровлення. У чотирьох банків відізвані
ліцензії на здійсненя банківських операцій, 30
банків перебували в стадії ліквідації. Станом на
01.01.2009 р. в Державному реєстрі банків зареєстровано 198 банків. Упродовж 2008 року до нього
було занесено 7 банків та виключено 7 банків (з
них 6 – у зв'язку з ліквідацією, 1 – у зв'язку з реорганізацією). У стадії ліквідації за станом на
01.01.2009 р. перебувало 13 банків (або 6.6% від
загальної кількості банків у Державному реєстрі
банків), з яких 10 ліквідуються за рішенням Національного банку України, 3 банки – за рішенням
господарських (арбітражних) судів.
Станом на 1 січня 2010 р. в Україні
ліквідуються 14 банків. У стадії ліквідації перебувають: ВАТ АКБ „ГАРАНТ”, АТ „Градобанк”,
ТОВ „Київський універсальний банк”, КАБ
„Слов'янський”, ВАТ „Європейський банк розвитку

та заощаджень”, КБ „Княжий” ВАТ КБ „Причорномор'я”, ВАТ АКБ „Одеса-Банк”, АКБ „Європейський”, ВАТ КБ „Національний стандарт”, ЗАК
„Ліс банк”, АК „Банк регіонального розвитку”,
АКБ „Східно-Європейський банк”.
Постановою правління Національного банку України від 28 грудня 2009 р. №784 відкликано
банківську ліцензію та ініційовано ліквідаційну
процедуру Комерційного банку „Українська фінансова група” (м. Київ). Нині в Україні працює
180 банків.
У 2009 році банки отримали значні суми
збитків. Доходи українських банків у 2009 році
склали 143,1 млрд. гривень, витрати - 171,1 млрд.
гривень, збиток склав 28 мільярдів гривень!
У структурі доходів основну частину
(84,7% від загального обсягу) склали процентні
доходи - 121,2 млрд. гривень, частка комісійних доходів становила 16,2 млрд. гривень. У структурі витрат приблизно рівні величини складають процентні витрати 66,6 млрд. гривень (38,9%) і відрахування в резерви - 65,4 млрд. гривень (38,2%), тоді
як частка комісійних витрат - 3 млрд. гривень
(1,7%) [14].
За нашими розрахунками кількість банків
невпинно зменшується, витрати зростають, платоспроможність і показники ефективності та прибутковості банківської діяльності знижуються, що становить реальну загрозу фінансової стійкості банківської системи загалом.
На сьогоднішній день близько 30% банків в
Україні перебувають на межі банкрутства. Звісно
такі дані та погіршення економічної ситуації в
країні не можуть не відбитися на довірі до банківської системи, що несе за собою низку негативних наслідків. А, отже, важливо вживати заходи
щодо запобігання погіршення ситуації у банківському секторі.
Важливою проблемою в управлінні діяльністю комерційних банків є проблема запобігання
банкрутству. На думку Міщенка В. І., Шаповалова А.В.,
Салтинського В.В., та Вядрової І.М. основними
методами запобігання банкрутства банків є:
1) фінансове оздоровлення;
2) призначення тимчасової адмністрації;
3) реорганізація банку [11, с.79-80].
Фінансова стійкість банку забезпечується
належним керівництвом, ринковою дисципліною,
та ефективним банківським наглядом. Тому порушення справи про банкрутство банку означає, що
наведені принципи не були дотримані, або виконані
не на належному рівні.
Поліпшенню фінансового стану банку також сприяє реструктуризація банку.
Реструктуризація банків може бути направлена як на фінансове оздоровлення банків, так і на
ліквідацію неплатоспроможних організацій. Але і в
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першому, і в другому випадку цілі реструктуризації
є незмінними – максимально швидке оздоровлення
комерційних банків та захист інтересів їх кредиторів. Реструктуризація банку спрямована на розв’язання двох основних завдань: оперативного забезпечення “виживання” та відновлення конкурентоспроможності фінансово-кредитної установи на ринку.
Основними завданнями при цьому є:
- підтримка життєздатного ядра банківської
системи, збільшення його капіталу, поліпшення якості активів;
- ліквідація неплатоспроможних, що втратили
капітал, кредитних організацій, які не мають
перспектив подальшого існування;
- реформування великих неплатоспроможних
банків, ліквідація яких принесла б значні
соціальні й економічні витрати;
- відновлення довіри до банків з боку громадян-вкладників, клієнтів – юридичних осіб
і іноземних партнерів;
- захист внесків населення, розміщених у банках;
- відсторонення не здатного до конструктивної
роботи банківського управлінського персоналу, заміна його на менеджерів, що сумлінно захищають інтереси всіх кредиторів і
акціонерів (учасників) банку.
Висновки. Підсумовуючи наслідки фінансово-економічної кризи, приходимо до висновку,
що її вплив на показники ефективності діяльності
банків, платоспроможність та фінансову стійкість
загалом має дестабілізуючий характер та потребує
ефективних та рішучих дій на його нейтралізацію
та поліпшення ситуації в банківській системі. Адже, вже
у минулому році безліч банків зтікнулися з
численними проблемами, що можуть призвести до
їх банкрутства у випадку продовження кризи.
На нашу думку, в умовах фінансової кризи
дієвими шляхами запобігання банкрутству банків,
особливо для малих банків та банків з негативними
фінансовими результатами діяльності, є їх реорганізація та реструктуризація.
Необхідно активніше використовувати
процедуру фінансової санації банків та фінансового
оздоровлення. Сучасні умови вимагають більш
прозорих механізмів рефінансування банків з боку
Національного банку України для підтримки їх
ліквідності.
Ще одним з можливих варіантів оздоровлення банків є проведення рекапіталізації за участю
держави. Її мета – створення достатніх умов для
розширення активних операцій банку, передусім
кредитування суб’єктів господарської діяльності та
домогосподарств. Такі перетворення необхідно
спрямовувати на підтримку та збільшення зайнятості, створення нових робочих місць, формування
ринкової інфраструктури.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
Обґрунтовуються аспекти формування інвестиційної привабливості підприємства. Пропонується
методика визначення коефіцієнта.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, коефіцієнт, підприємство готельного господарства

Bovsh L.

FUNDAMENTAL ASPECTS FOR FORMING INVESTMENT ATTRACTION
OF HOTEL ENTERPRISES IN UKRAINE
In the article, aspects for forming investment attraction of enterprise are motivated. The author offers methodic
to definition the coefficient.
Keywords: Investment attraction, coefficient, hotel enterprise

Вступ. Одним з важливих завдань, що
завжди постають перед будь-яким інституціональним чи індивідуальним інвестором, є обґрунтований вибір об’єктів інвестування: конкретних
підприємств, галузей економіки, певних регіонів,
що мають найвигідніші перспективи розвитку і
можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій. Основу такого вибору становлять оцінювання і прогнозування інвестиційної привабливості
підприємств, а на її основі - прибуткової інвестиційної політики.
Дослідження інвестиційної привабливості
підприємств отримали розвиток у працях таких
вітчизняних учених: Бланка І.О., Стирського М.В.,
Покропивного С.Ф., Малової Т.Л., Толстовок Л.П.,
Шерстюк О.Л., Садекова А.А., Лісової Н.А.,
Прилипко С.І., Т.М. Власюк та інших науковців.
Проте об’єктом вивчення в основному є промислові, сільськогосподарські підприємства та галузі
економіки. Водночас готельне господарство в
рейтингу інвестиційно привабливих галузей відсутнє.
Мета статті – визначення моделі формування інвестиційної привабливості підприємства.
Для оцінки інвестиційної привабливості
підприємств науковцями пропонуються різні моделі, які можна використовувати як загальний
критерій і для підприємств готельного господарства. Так, Ізмайлова К.В. [1] пропонує застосовувати методику, затверджену Агентством із
питань запобігання банкрутству [2]. Вона ґрунтується на розрахунку майнового стану, фінансової
стійкості підприємства, ліквідності його активів,

прибутковості, ділової та ринкової активності. Ця
модель досить зручна в застосуванні, проте вона не
враховує особливостей підприємства, пов’язаних зі
специфікою галузі та умов функціонування
підприємства.
Юхимчук С.В. і Супрун С.Д. [3] пропонують застосовувати матричну модель, основою
якої також є застосування показників, що характеризують фінансово-майновий стан підприємства,
ефективність використання його ресурсів, а також
якісні характеристики: професійні здібності керівника, галузеву та регіональну приналежність
підприємства, стадію життєвого циклу, добросовісність підприємства як партнера. Ця методика
знайшла відображення в працях Малової Т.Л. та
Селівестрової Л.С. [4], які додатково пропонують
оцінювати показники репутації отримувача кредитів та інтереси інвестора. Ця методика є досить
повною, проте не враховує впливу зовнішніх факторів.
Інвестиційну привабливість підприємства
пропонує аналізувати Стирський М.В. з точки зору
учасника ринку цінних паперів [5], в основу методики якого покладено методику „трикутника дохідності”, що ґрунтується на оцінці динаміки індексних та інших показників активності фондового
ринку.
Отже, існуючі методики передбачають переважно розрахунок та аналіз показників фінансового стану, рентабельності діяльності, ефективного використання активів і джерел їх утворення, а
також побудованих на їхній основі інтегральних
показників. Водночас не є достатніми результати
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Таблиця 1
Вагомі коефіцієнти інвестиційної привабливості підприємства
Показник

Коефіцієнт інвестиційної
винагороди
Коефіцієнт інвестиційної
мотивації
Коефіцієнт забезпечення
ліквідності інвестицій

Розрахунок
Показники ефективності інвестицій
(Внутрішня норма прибутку  Строк окупності інвестицій) /
(1+ Очікуваний рівень інфляції)

Експертна
оцінка
0,07

Рівень інвестиційної премії / Норма відсотка на кредитному
ринку
Чистий рух грошових коштів ∙ Коефіцієнт ліквідності
інвестицій / Вартість активів
Показники ефективності підприємства
Позиковий капітал / Сума балансу

0,13

(Вартість гудволу1  Інвестиційна привабливість галузі) /
Сума активів
Ринкова вартість (капіталізація) компанії / Власний капітал
або
Рентабельність власного капіталу / Ефективність прибутку
на 1 акцію
Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції ∙
Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) активів
Приріст чистого операційного прибутку, отриманого за
рахунок загальної суми капіталу, інвестованого в
операційні та фінансові активи / Загальна сума капіталу,
інвестованого в нові операційні активи та всіх формах
фінансового інвестування підприємства
(Оборотні активи – Поточні зобов’язання) / Виручка
від реалізації
Операційний прибуток / Відсотки за кредитами

0,12

(Вартість інновацій / Залишкова вартість основних засобів)
 Рейтинг розвитку технологій країни
Показники перспективності розвитку підприємства
Коефіцієнт наростання вартості (Вартість підприємства2  Інвестиційна привабливість
підприємства
регіону) / Ставка капіталізації з урахуванням вартості землі3
Коефіцієнт наростання
(Обсяг виробництва  Приріст обсягу споживання по галузі)
виробничої потужності
/ Виробнича потужність підприємства
підприємства
Об’єктивні фактори
Коефіцієнт привабливості
Рівень податкових пільг Індекс ризику країни ICRG4 ∙
зовнішнього середовища
Кредитний рейтинг країни5

0,03

Коефіцієнт кредитної
залежності
Коефіцієнт нематеріальної
привабливості підприємства
Коефіцієнт співвідношення
ринкової та балансової вартості

Коефіцієнт рентабельності
сукупного капіталу
Коефіцієнт рентабельності
капіталу в процесі реального та
фінансового інвестування

Коефіцієнт забезпеченості
реалізації робочим капіталом
Коефіцієнт покриття
фінансових витрат
Коефіцієнт інноваційності

0,11

0,10

0,06

0,05
0,03

0,05
0,02

0,10
0,09

0,01

1

1 Вартість гудволу = (Очікуваний чистий прибуток або Приріст чистих активів – Середньоринкова дохідність
на активи або власний капітал ∙ Ринкова вартість активів (власного капіталу) / коефіцієнт капіталізації)
2
Для акціонерних товариств – Кількість звичайних акцій ∙ Ринкова ціна акцій
3
Ставка капіталізації = Ставка дохідності інвестицій + Норма повернення капіталу ∙ (1 – Частка землі у
загальній вартості об’єкта)
4
Індекс ризику країни ICRG – загальний індекс, визначений за 100-бальною шкалою на підставі 22
компонентів ризику. Наближення до 100 – нижчий ризик. Україна - 62
5
Інвестиційна привабливість країни = Кредитний рейтинг країни = Місце країни в загальному рейтингу /
Загальна кількість місць (країни).

досліджень, спрямованих на визначення впливу на
інвестиційну привабливість нормативно-правового
регулювання, географічних аспектів та взаємного
впливу суміжних галузей.

Дослідження існуючих методик визначення
інвестиційної привабливості через розрахунок фінансових коефіцієнтів (число яких у деяких авторів
становить 27 [6, 19]) показало, що це – досить
клопітка робота, що ускладнює оцінку і може бути
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використане лише для підприємств, які працюють у
сфері матеріального виробництва. Методика оцінки
інвестиційної привабливості підприємств повинна
бути універсальною, застосовувати яку можна до
будь-якого підприємства, на основі якої можна
було б будувати загальний рейтинг інвестиційної
привабливості підприємств України.
Під час визначення ступеня інвестиційної
привабливості підприємства, поєднавши сучасні
наукові розробки та досвід, пропонуємо такі
напрями та критерії, за допомогою яких можна
оцінити інвестиційну привабливість підприємств та
які дадуть можливість інтегрувати різноманітні
показники та найбільш різносторонньо оцінити
інвестиційну привабливість підприємства, врахувати ризик інвестора. Оскільки іноземний інвестор
під час вибору об’єкта інвестування, перш за все,
орієнтується за зовнішніми оцінками (факторами),
тому важливими критеріями були обрані саме ці
об’єктивні показники, що характеризують ступінь
зовнішнього ризику здійснення інвестицій.
Автор пропонує “Методику оцінки інвестиційної привабливості підприємств”, згідно з якою
визначення інвестиційної привабливості відбувається за допомогою показника інвестиційної
привабливості, що є спрощеним та універсальним
для підприємств, та дає можливість вибору об’єкта
інвестування на основі складання рейтингу за цим
коефіцієнтом у галузі та економіці загалом. Для
визначення адекватності застосування коефіцієнтів
важливо провести експертну оцінку та визначити
вагомість кожного в інвестиційній привабливості
підприємства шляхом пріоритетності. Чим вищий
бал, тим більш важливим є показник.
Таким чином, оцінку інвестиційної привабливості підприємства автор пропонує визначати за

Таблиця 2
Класифікаційні ознаки рівня інвестиційної
привабливості підприємства
Значення
індексу Е
4,21-5,0
3,41-4,20
2,61-3,40
1,81-2,60
1,0-1,80

Клас інвестиційної
привабливості
І
ІІ
ІІІ
IV
V

Рівень
інвестиційної
привабливості
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький

Щодо підприємств готельного господарства, то важливим фактором є перспективність
галузі в світлі знакових для України подій: проведення засідань ЄБРР в 1998 та 2008 рр., конкурсу
Євробачення в 2004 році та чемпіонату з футболу
Євро-2012. Тому для розбудови інфраструктури та
матеріально-технічної бази необхідні інвестиції, які
мають економічну та соціальну доцільність.
Висновок. Дослідження літературних джерел показало, що існуюча система оцінки інвестиційної привабливості занадто складна і трудомістка. Автор спробував виділити головні аспекти
економічної та інвестиційної діяльності підприємства та скорелювати вплив факторів шляхом
проведення експертної оцінки. Дана методика дозволить виділити пріоритети інвестора та інвестиційну політику підприємства щодо залучення коштів та притягнення інвестицій для свого розвитку.
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E  К1  К 2  К 3  К 4  К 5  К 6  К 7 
К8  К 9  К10  К11 К12  К13  К14
формулою:
де Е – коефіцієнт інвестиційної привабливості;
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12,
К13, К14 - відповідні коефіцієнти згідно з
матрицею привабливості (табл. 1).

Е  0,7  К1  0,13  К 2  0,11 К 3  0,10 
К 4  0,12  К 5  0,06  К 6  0,05  К 7 
0,04  К 8  0,03  К 9  0,02  К10  0,03 
К11  0,10  К12  0,09  К13  0,01 К14
З урахуванням експертної оцінки формула
набуває вигляду
Відповідно до таблиці 1 визначимо класи
інвестиційної привабливості підприємств:
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Августин Р. Р., Саприка О. Б., Галазюк Н. М.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРИРОДНОГО
МОНОПОЛІСТА
Розкрито зміст та значення прибутку, як важливого показника фінансово-економічної діяльності
природного монополіста. Охарактеризовано чинники, які впливають на формування прибутку природної
монополістичної структури.
Ключові слова: природна монополія, прибуток, чинники впливу на прибуток, чинники макросередовища, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, облік прибутку, ціна (тариф) монополіста.

Avgustin R. R; Saprika O. B.; Galazyuk N. M.

MECHANISM OF FORMING OF INCOME OF NATURAL MONOPOLIST
Maintenance and value of income is exposed, as an important financial and economic performance of natural
monopolist indicator. Factors which influence on forming of income of natural monopolistic structure are described.
Keywords: natural monopoly, income, factors of influence, on an income, factors of macroenvironment,
economic earnings, accounting earning, account of income, cost (tariff) of monopolist.

Вступ. В умовах ринку важливою метою
діяльності природного монополіста є отримання
прибутку, оскільки він веде свою діяльність на
засадах господарського розрахунку. Водночас більшого значення надається принципам самоокупності
та самофінансування. Це значною мірою визначається ліквідацією державної фінансової безповоротної підтримки. Тому роль прибутку як невід’ємної умови забезпечення самофінансування
стрімко зростає. Отже, ринкові відносини значною
мірою посилюють фінансову відповідальність природних монополій за результати їх діяльності.
Виходячи з таких передумов, в управлінні
діяльністю природного монополіста, на наш
погляд, необхідно акцентувати увагу як на самій
категорії „прибуток”, так і на загальних результатах
його фінансово-економічної діяльності. Дослідженню теоретичних проблем прибутковості природних монополістичних структур присвячені наукові
праці і розробки багатьох вітчизняних та російських учених, таких як Белоусова Н., Бутиркін А.,
Борисенко Г., Бодрова В., Венгер В., Галиця І.,
Городецький А., Жаліло Я., Колганов А.,
Кривуцький В., Френзель А., Цапелік В., Чумакова Я.,
Юданов А. та ін. Однак, складність та багатогранність обраної проблематики дослідження лишили поза увагою вплив на формування та розподіл прибутку монополіста низки чинників перехідного періоду.
Метою дослідження є визначення основних
чинників та механізму формування прибутку природної монополістичної структури в умовах транзитивної економіки.

Згідно з класичною економічною теорією,
прибуток є головною метою фінансово-економічної
діяльності будь-якого підприємства. Адже, максимізація прибутку окремим суб'єктом господарювання, як стверджував А. Сміт, веде до максимізації
всього суспільного добробуту. Ця мета була чітко
сформульована французьким економістом А. Курно
і набула подальшого розвитку у працях представників неокласичної школи. Її реалізація забезпечувалася шляхом досягнення рівності показників
граничного доходу і граничних витрат підприємства. Однак, згодом це формулювання головної
мети діяльності підприємства було піддано критиці,
оскільки було доведено, що максимізація прибутку
не гарантує економічного розвитку підприємства.
Так, отриманий високий прибуток може бути
повністю витрачений на поточне споживання. В
результаті цього підприємство буде позбавлене
основного джерела формування власних фінансових ресурсів для майбутнього розвитку. Ми вважаємо, що для забезпечення процвітання підприємства, головною метою його діяльності має бути не
максимізація прибутку, а максимізація добробуту
власників підприємства, що отримує конкретний
вираз в максимізації його ринкової вартості. Такий
показник для природних монополій має за мету,
насамперед, створення сприятливих передумов для
залучення інвестицій.
Разом з тим, не можна недооцінювати роль
прибутку у фінансово-господарському розвитку
підприємства, адже і надалі вважається, що прибуток – це певний двигун ринкової економіки, який
впливає на рівень використання ресурсів та їх роз124

поділ серед альтернативних користувачів. Оскільки
прибуток є інтегрованим показником, то на нього
впливають усі чинники діяльності природного
монополіста, які перебувають у прямій залежності
від макро- і мікроекономічного середовища (рис. 1).

Політичні
чинники:
політична
стабільність в
країні та
регіоні

Науковотехнічні
чинники:
розвиток
науки та
прогресивних
технологій

Правові чинники передбачають вплив на
фінансово-економічну діяльність природних монополій нормативно-правового поля, методів державного регулювання їх діяльності тощо. Природні
фактори характеризуються екологічною ситуацією

Економічні
чинники:
доходи
населення,
інфляція,
податкова
система,
розвиток
виробництва

Правові
чинники:
методи
державного
регулювання,
стабільність
законодавства

Чинники макроекономічного
середовища

Чинники діяльності природного
монополіста

Природні
чинники:
стан
екології,
наявність
ресурсів

Соціальнокультурні
чинники:
рівень добробуту населення, задоволення
фізіологічних норм

Чинники мікроекономічного
середовища

Комплексні чинники:
технічне вдосконалення
виробництва послуг, раціональне
використання наявного
потенціалу

Техніко-економічні чинники:
обсяг виробництва, собівартість
та ціна послуг

Рис. 1. Чинники впливу на результати діяльності природних монополій
До чинників макроекономічного середовища належать:
 економічні;
 політичні;
 правові;
 природні;
 науково-технічні;
 соціально-культурні.
Ці чинники характеризують макроекономічну ситуацію в державі та регіоні і на них природний монополіст не може безпосередньо впливати. До економічних чинників належать: рівень і
зміни доходів населення, інфляція, стан та розвиток
вітчизняного виробництва, податкова система.
Основним політичним фактором є політична стабільність у країні.

в країні, наявністю ресурсів, необхідних для надання комунальних послуг природними монополіями. Розвиток науково-технічного прогресу забезпечує економічне зростання та добробут населення
держави. Не менш впливовими на результати діяльності природних монополій є соціальні показники,
які характеризуються рівнем добробуту та рівнем
задоволення фізіологічних і раціональних норм
споживання.
Чинники мікроекономічного середовища
відображають діяльність самого природного монополіста. Вони поділяються на дві групи:
 техніко-економічні;
 комплексні.
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Техніко-економічні чинники визначаються
характером і умовами формування результатів
діяльності монополіста. Сюди відносять: обсяг виробництва комунальних послуг; тариф за одиницю
послуг; собівартість одиниці комунальних послуг.
Таким чином, виділяють три узагальнюючі технікоекономічні чинники: обсяговий, ціновий, собівартісний.
Система комплексних чинників характеризує вплив певних тенденцій розвитку економіки
на фінансово-економічні результати діяльності
природного монополіста. Вони діють не самі по
собі, а через окремі техніко-економічні фактори.
Цей вплив може здійснюватись одночасно через
кілька техніко-економічних факторів [1, с. 117]. До
основних комплексних чинників, які впливають на
результати фінансово-економічної діяльності природного монополіста належать: технічне удосконалення виробництва комунальних послуг, впровадження нової техніки та технології; підвищення
рівня ефективності виробничого процесу на основі
раціонального використання наявного потенціалу;
поліпшення якості комунальних послуг тощо.
До недавнього часу у суспільстві була поширена думка, що вже саме існування монополії в
тій або іншій формі є джерелом економічного
прибутку. Ми вважаємо, що монополіст може
отримувати економічний прибуток лише за умови,
що попит тісно пов’язаний з витратами. За інших
умов про прибутковість, як зазначали Кембелл Р.
Макконел, Стенлі Л. Брю, мова йти не може
„…чиста монополія не гарантує економічного
прибутку” [2, с.270].
Щоб глибше зрозуміти формування економічного прибутку, Пол А. Семюельсон, Вільям Д.
Нордгауз розглядають штучну економічну ситуацію, коли чистий прибуток дорівнював би нулю.
Після цього, з’ясувавши відхилення цієї моделі від
реальності, розкривають основні джерела виникнення економічного прибутку: „Поняття альтернативної вартості застосовують значно ширше, ніж
просто для позначення неоплачених факторів,
використаних фірмою. Воно стосується справжньої
економічної вартості або наслідків прийняття
рішень у світі, де кількість благ обмежена” [3, с.
193].
В умовах статичної економіки чистий
прибуток рівний нулю. Та в динамічних ринкових
умовах важливим джерелом формування економічного прибутку природних монополістів виступають інновації. Адже, як зазначав М. ТуганБарановський,”... не споживання і попит керують
виробництвом, а саме виробництво керує споживанням, і це відбувається через накопичення капіталу і його інвестування у нові технології і виробництва” [4, с.46].
Метою більшості нововведень є забезпечення економічного зростання та максимізація

прибутку. З огляду на те, що інвестиції, зайнятість і
темпи зростання нестабільні, очікування прибутку
також дуже мінливі. З огляду на те, що ціна на
продукцію монополіста встановлюється на рівні
середніх валових витрат, прибуток, як стимул для
нововведення діє недосконало. Розробка і впровадження нової техніки та технології потребує
значних витрат. Одночасно результат, тобто дохід
від нового обладнання, на нашу думку, має
зростати порівняно з витратами. Безпосередній
вплив технічного вдосконалення виробництва на
прибуток відбувається внаслідок зростання цін та
обсягу виробництва. Рівень собівартості може як
зростати, так і зменшуватись. Зростання рівня
собівартості обов'язково має супроводжуватись
підвищенням якості продукції, робіт і послуг. Крім
того, для всебічної характеристики економічного
процесу необхідна також його якісна характеристика. Такою характеристикою є ефективність
цього процесу, підвищення якої може досягатись як
через його технічне вдосконалення, так і на основі
раціональнішого використання наявного виробничого потенціалу. У результаті цього підвищується
матеріало- і фондовіддача, продуктивність праці,
що сприяє зростанню обсягів виробництва і зниженню собівартості продукції. Поява економічного
прибутку означає, що суспільство має намір розширити галузь. І навпаки, втрати сигналізують про
наміри суспільства реформувати її. Вони є доказом
того, що підприємству не вдалося пристосувати
свою фінансово-економічну діяльність з надання
послуг до вимог споживачів.
У динамічній економіці, коли майбутнє
завжди невизначене, може існувати таке джерело
економічного прибутку, яке відрізняється від
управлінських, інноваційних та інших традиційних
функцій підприємства. Таким джерелом є наявність
визначеного рівня монопольної влади. Але у своїх
дослідженнях Н.С. Рязанова наголошує про наявність та необхідність фінансового рахівництва,
стверджуючи, що „хоча величина прибутку (збитку) є суттєвим мотивом у прийнятті інвестиційних
чи менеджерських рішень, важливо оцінити
адекватність цих фінансових результатів. Тому
фінансове рахівництво узагальнює та подає у звіті
про прибутки та збитки інформацію так, щоб
можна було визначити, скільки коштувало компанії
досягнення кінцевого результату, яка структура її
витрат, який ступінь ризику тощо” [5, с. 205]. Це
означає, що за необхідності підприємство бере на
себе ризик (наприклад, різке дорожчання енергоресурсів, які займають значну питому вагу у
структурі витрат). Прибуток можна розглядати як
винагороду за ризик. Проте, для природних монополістичних структур, де ціноутворення формується на основі минулих витрат – це ризики, які
не страхуються, неконтрольовані і непередбачені
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зміни в попиті (доходи) і пропозиції (витрати), з
якими зустрічається підприємство. Необхідно
також враховувати, що переважна більшість з цих
ризиків виникають у результаті непередбачених
змін у загальній економічній кон’юнктурі, державній економічній політиці, смаках та уподобаннях споживачів тощо. Ці зміни постійно позначаються на доходах і витратах, як окремих
суб’єктів господарювання, так і галузі в цілому.
Нульового прибутку підприємство досягає
за таких обсягів діяльності, коли за інших рівних
умов доходи від реалізації дорівнюють загальній
сумі витрат. Якщо витрати перевищують доходи,
це говорить про те, що підприємству необхідно
переорієнтувати свою діяльність. Адже, одержання
прибутку є важливою умовою розширення і зміцнення виробництва у ринковому середовищі. Згідно
зі стандартизацією облікових процедур, прибуток –
це кінцевий фінансово-економічний результат
діяльності підприємства, встановлений за звітний
період і відображений у звіті про прибутки і збитки
як різниця між доходами і витратами, що
визначається у звітному періоді на основі обліку
всіх господарських операцій. У різних країнах
існують різні методики нарахування прибутку. Так,
як зазначає В. Массаковський, „в країнах з
розвиненою економікою суми прибутку визначають кількома методиками, ... зокрема, допускаються такі: приріст активів у звітному періоді;
вартість активів за винятком власних і залучених
вкладень; порівняння (зіставлення) доходів і витрат
та за допомогою управлінського обліку” [6, с.3].
Однак, усі діючі методики визначення прибутку
об’єднує метод нарахувань і принцип історичної
вартості (собівартості придбання) за оцінки витрат.
Необхідно підкреслити, що прибуток, як економічний показник у класичному підході – це різниця
між доходами та витратами. У галузі з урахуванням
специфіки виконуваних функцій і особливостей
формування доходів і витрат, прибуток визначається як різниця між касовим доходом підприємства і його поточними витратами. Але не можна не
погодитися з думкою Л. Кіндрацької, яка стверджує, що „… вочевидь, що і стандарти не надають
„рецептів” для поодиноких випадків. Важливо, щоб
показник економічного прибутку реально відображав результати діяльності за звітний період” [7,
с. 57].
Прибуток як приріст капіталу монополіста
базується на теорії прибутку як „глобального
фінансово-економічного результату”, який оцінюється як приріст або зменшення вартості майна
при постійному розмірі капіталу на початок і кінець
звітного періоду за умови, що зобов’язання підприємства були сплачені на початок і кінець
періоду. Складність цього підходу до визначення
загального прибутку природного монополіста поля-

гає в тому, що він потребує ринкової оцінки капіталу або складання ліквідаційних балансів на початок
і кінець звітного періоду, інакше така оцінка
прибутку матиме суб’єктивний характер. Значний
вклад у розвиток цієї теорії вніс англійський
економіст Дж. Хікс. Згодом у цю теорію було
введено поняття „безгрошового прибутку”, що
характеризується як різниця між переоціненими
активами та активами за балансовою оцінкою.
Визначальним чинником формування прибутку природного монополіста є ціна (тариф) на
його товари (послуги). Природні монополії
спрямовують свої зусилля на мінімізацію собівартості та оптимізацію рівня рентабельності. Рівень
рентабельності, з одного боку, повинен забезпечувати їх достатніми фінансовими ресурсами, а з
іншого – не призводити до значного зростання ціни
на комунальні послуги, що зменшить обсяги реалізації. Таким чином, проблема управління ціною
полягає в узгодженні макроекономічних чинників з
мікроекономічними. З точки зору природних монополістів, ціноутворення на практиці – це регулювання, встановлення цін і тарифів, які б
відшкодовували їм витрати виробництва і забезпечували „справедливий” прибуток. Такою може
вважатися ціна, встановлена на рівні середніх
валових витрат виробництва. Проте визначити таку
ціну можна лише на основі точної інформації про
витрати. У реальній економічній системі отримати
таку інформацію досить складно, оскільки середні
витрати природних монополістів різні і формуються під впливом багатьох чинників. Тому, на наш
погляд, теоретична модель норми прибутку на капітал є неприйнятною.
Важливе місце в умовах розбалансованості
економіки посідає проблема розподілу та використання прибутку. Так, як зазначив Т. Калайтон,
„аналіз різноманітних концепцій прибутку дозволяє
вказати напрямок, в якому відбувається пошук
ефективних економічних механізмів управління
суспільним розвитком і, зокрема, мікрорівневих
утворень. Порівняльний аналіз концепцій і сьогоднішніх економічних умов формування нової соціально-економічної системи дозволяє оцінити
правильність вибраного напрямку” [8, c. 447].
Отже, ефективно використаний прибуток забезпечує основу для зростання майбутніх його надходжень.
Висновки. Прибуток є економічним позитивним результатом фінансово-економічної діяльності природного монополіста. Його формування в
ринкових умовах перебуває у прямій залежності від
цілої низки макро- та мікроекономічних чинників.
До макроекономічних факторів належать: політичні, економічні, правові, природні, науково-технічні,
соціально-культурні, до мікроекономічних – техніко-економічні і комплексні. Прибутковість і
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рентабельність природних монополістиних структур підлягає жорсткому державному регулюванню.
Основи державного регулювання прибутковості
ґрунтуються на середніх витратах виробництва і
враховують економічну ефективність діяльності
природних монополій та суспільну доступність
послуг.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Until the laws of thermodynamics are
repealed, I shall continue to relate outputs
to inputs - i.e. to believe in production
functions.
Подано обґрунтування сутності економічного розвитку підприємства. Визначено основні моделі
економічного зростання. Отримали подальший розвиток та дослідження закони граничної продуктивності.
Ключові слова: ефективність, економічний розвиток, діяльність підприємства, економічне зростання, моделі економічного зростання, гранична продуктивність.

student Getmansky V. O.

SOME APPROACHES TO THE DETERMINATION OF
EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISE IN THE PERIOD OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
The ground of essence of economic development of enterprise is given. Defined the basic
patterns of economic growth. The laws of the maximum productivity got subsequent development
and research.
Keywords: efficiency, economic development, activity of enterprise, economшс growth, patterns of
economic growth, marginal productivity.
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Вступ. Ринкові перетворення в економіці України на сучасному етапі спонукають до
підвищення якості фінансово-економічного аналізу підприємств, результати якого є підставою для
прийняття важливих управлінських рішень. Окрім
цього економічні, фінансові підрозділи та бухгалтерські служби не мають оптимальної методики
виміру та аналізу ефективності функціонування
підприємств, яка б відповідала б новим економічним тенденціям та течіям побудованим на
засадах ринкової економіки, а не на залишкових
механізмах та поняттях планової економіки.
Визначення рівня економічної ефективності
функціонування підприємств (бізнесу) є важливим
завданням для власників підприємств (а серед них
може бути і держава), споживачів і постачальників
підприємства, фінансових інститутів і інших суб'єктів ринкової економіки. Для оцінки внеску в економічну ефективність окремих елементів підприємства, а також для оцінки ефективності заходів, що
проводяться в організації, зокрема інновацій, реструктуризацій необхідне застосування формалізованих підходів.
Значний внесок в розвиток підходів до визначення ефективності внесли такі українські та
зарубіжні учені: Бердникова Т.Б., Богатін Ю.В.,
Віленський П.Л., Виварец А.Д., Дістергефт Л.В.,
Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Ваховіч,
Ендовіцкий Д.А., Ковальов В.В., Лівшиц В.Н.,
Любушкин Н.П., Савіцкая Г.В., Смоляк С.А.,
Ратнер Н.М., Романова О.В., Хачатуров Т.С,
Швандар В.А., Шеремет А.Д. і ін.
Економічна ефективність – це результативність економічної діяльності, реалізації економічних програм та заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту (результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання
цього результату. З початку 20-х років ХХ століття
для оцінки досягнень різних економічних суб’єктів
у світлі таких категорій економічної ефективності
як продуктивність та прибутковість, в світовій
економічній практиці використовується показники
економічного зростання. Такі зведені показники на
макрорівні демонструють можливість країни боротися з безробіттям, інфляцією, забезпечувати
приріст ВНП, розвивати соціоінфраструктуру, а
також забезпечувати довге та здорове життя громадян. На мікрорівні економічне зростання показує
забезпечення ефективної діяльності, розширення
матеріально-технічної бази, можливість подальшого безперервного (циклічного) ведення діяльності та ін.
Економічне зростання належить до складних і багатогранних явищ. У економіці необхідно
чітко розмежовувати поняття „економічне зростання” і „економічний розвиток”. Так, економічний
розвиток здійснюється і тоді, коли зростання немає,

але коли закладаються передумови для нього, воно
може виражатися в структурних перетвореннях,
можливих новаціях, які безпосередньо до економічного зростання не призводять. Також розвиток
може бути і по нисхідній лінії, коли не лише немає
кількісного зростання, але і йде процес погіршення
властивостей і якості продукту, послуг.
Економічна наука виділяє два основні типи
економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний.
За екстенсивного (що розширює) типі економічне зростання відбувається за рахунок кількісного збільшення чинників виробництва: залучення
до виробництва додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. Одночасно
приріст продукції досягається за рахунок кількісного зростання чисельності і кваліфікаційного
складу працівників, а також за рахунок збільшення
потужності підприємства, тобто збільшення встановленого устаткування. А технологічна база
залишається незмінною. В результаті, наприклад,
випуск продукції з розрахунку на одного працівника залишається таким самим (ідеальний варіант в
замкнутому економічному середовищі) або у більшості випадків знижується.
Екстенсивне зростання виробництва – найпростіший і історично первинний шлях розширеного відтворення. Його перевага полягає в тому,
що це – найбільш легкий шлях підвищення темпів
господарського розвитку. З його допомогою відбувається швидке освоєння природних ресурсів, а
також вдається порівняно швидко скоротити або
ліквідовувати безробіття, забезпечити велику зайнятість робочої сили. З іншого боку, такий шлях
збільшення виробництва має і певні недоліки,
оскільки йому притаманний технічний застій, за
якого кількісне збільшення випуску продукції не
супроводжується техніко-економічним прогресом.
Складніший тип економічного зростання –
інтенсивний (напруга). Головне тут – вдосконалення технології виробництва, підвищення основних чинників виробництва. Найважливіший чинник
інтенсивного економічного зростання – підвищення
продуктивності ресурсів, а в подальшому – зниження рівня витрат та підвищення прибутковості.
Головна ознака цього типу економічного зростання
– підвищення ефективності виробничих факторів
на базі технічного прогресу. За даного типу розширеного відтворення з'являється новий чинник
економічного зростання – підвищення ефективності
всіх традиційних факторів. Інтенсивно розширене
виробництво прогресивніше, оскільки вирішальну
роль у підйомі ефективності умов виробництва
починають відігравати досягнення науки і техніки.
У зв'язку з цим в масштабі суспільства розвивається виробництво науково-технічної інформації,
яка втілюється щоразу ефективніші засоби вироб129

ництва. Одночасно підвищується культурно-технічний рівень працівників.
За інтенсивного збільшення виробництва
долаються перешкоди економічного зростання, породжені відомою обмеженістю природних ресурсів.
Найбільш вигідним фактором розширення виробництва стає ресурсозберігання. Тим часом інтенсифікація пов'язана з глибокою прогресивною
перебудовою структури народного господарства,
широкою підготовкою ініціативних і високопрофесійних працівників. Особливості інтенсивного
типу розширеного відтворення полягають в тому,
що при ньому неможливі дуже високі темпи
економічного зростання.
Такий тип економічного зростання характеризується збільшенням масштабів випуску продукції, який ґрунтується на широкому використанні
ефективніших і якісно досконаліших чинників
виробництва.
Саме тому важливо розглядати ефективність підприємств у світлі економічного розвитку, а
саме зростання та спаду або у світлі економічних
циклів. Для визначення, прогнозування, аналізу
економічної ефективності діяльності підприємств в
умовах економічного розвитку найкраще застосувати власну модифіковану модель економічної
діяльності вхід → вихід, але вивести її у вигляді,
близькому до виробничої функції з погляду неокласичної школи.
Виробнича функція (англ. production function, нім. Betriebsfunktion) – залежність кінцевого
виходу продукції чи її вартості від використання
різних факторів виробництва, конкретних видів
ресурсів і затрат, подана в математичній формі. Як
правило, застосовують прості функції з однією або
кількома змінними – лінійну, квадратичну, степеневу, показникову, гіперболічну тощо.
Виробнича функція задає максимальний
обсяг випуску (Q), який може виробити фірма для
кожної специфічної комбінації вхідних ресурсів. В
моделі поведінки фірми для спрощення аналізу ми
будемо брати лише два ресурси для довгострокового періоду - працю (L) і капітал (К), і тільки
один змінний фактор – працю для короткострокового періоду. Загальний аналітичний вираз
виробничої функції можна записати:
Q=f(F1,F2...Fn), або Q=f(K,L), або Q=f(L).
Метод виробничої функції широко застосовують як в макро-, так і в мікроекономічному
аналізі. В макроекономіці розраховують агрегатну
функцію для кожної країни. Так, вчені Дуглас П.,
Солоу Р., Денісон Е. обчислювали функцію
американського виробництва, Тінберген Я. здійснив відповідні розрахунки для Німеччини, Франції, Великобританії, США. Яскравим прикладом є
лінійна виробнича функція з повним заміщенням
чинників виробництва: Q = aL + bK; a, b > 0.

Серед відомих моделей довгострокової
діяльності підприємств можна виділити такі:
Модель Самуельсона-Хікса — це кейнсіанська модель економічного циклу. У моделі
Самуельсона–Хікса беруть участь два економічних
суб’єкти: домогосподарства і фірми. Припускається
фіксованість рівня цін і відсоткової ставки.
Кейнсіанська модель економічного зростання Домара була запропонована наприкінці 40-х
років XX ст. Вона визначає роль інвестицій у
збільшенні сукупного попиту та у збільшенні виробничих потужностей сукупної пропозиції в часі.
Кейнсіанська модель економічного зростання Харрода розроблена 1939 р. Вона досліджує
проблеми збалансованого зростання на основі
принципу акселератора та очікувань підприємців.
Неокласична модель економічного зростання Солоу Р. була вперше наведена у праці
Роберта Солоу "Внесок до теорії економічного
зростання" (1956). За розробку теорії економічного
зростання Р. Солоу в 1987 р. йому було присуджено
Нобелівську премію. Модель зростання Солоу є
складною теоретичною моделлю. Над її розробкою
автор працював десятиліття. Модель показує, як
заощадження, зміна чисельності населення і технічний прогрес впливають на економічне зростання.
Він (США) встановив, що модель економічного
зростання при екстенсивному розширенні виробництва володіє властивістю постійної віддачі від
масштабу збільшення чинників: Y=F(K,L,N), де
Y – випуск продукції, F – кількісна залежність,
K – основний капітал, L – праця, N – природні,
матеріальні ресурси. Дана формула виражає таку
залежність: якщо капітал, праця і матеріальні
затрати зростають на величину Z, то і обсяг
виробництва збільшиться в Z разів. Саме ця
властивість характерна для екстенсивного збільшення виробництва: воно прямо пропорційно величині витрачених виробничих ресурсів. Оскільки
випуск продукції підвищується в такій же мірі, в
якій зростають величини використовуваних основних фондів, матеріальних ресурсів та чисельність
працівників, то на незмінному рівні залишаються
кількісні значення таких економічних показників,
як фондовіддача, матеріаломісткість і продуктивність праці.
Проте, жодна з поданих економічних теорій не пояснює усіх особливостей економічної
реальності. Як бачимо модель Солоу припускає, що
„модель економічного зростання за екстенсивного
розширення виробництва володіє властивістю
постійної віддачі від масштабу збільшення чинників або збільшення такої віддачі за інтенсивного
розвитку внаслідок структурної зміни коефіцієнта
кількісної залежності”. Таке твердження повністю
суперечить закону спадного граничного продукту
Дж. Кларка для короткострокового періоду, який є
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основоположним у неокласичній економічній теорії, оскільки дозволив взяти за основу неокласичної
теорії проблему ефективності ринкової економіки,
тобто розглядати питання максимізації прибутку та
корисності при мінімізації затрат на виробництво.
Визначення ефективності функціонування
полягає в оцінці його результатів. Йдеться про
результат (висновок), що завершує собою будьякий процес. Діяльність підприємства буде
безрезультатною, якщо вона не завершується тим,
за ради чого створене підприємство. Отже,
результатом поточної діяльності підприємства є
виготовлення або реалізація продуктів чи послуг,
які має здійснювати підприємство відповідно до
його статуту.
З огляду на такі міркування, задамо модель
економічного розвитку підприємства функцією
y=f(x), яка може виступати як модифікацією
виробничої функції Кобба-Дугласа, так і мікрорівнем неокласичної функції Солоу. Тоді очевидним є визначення ефективності функціонування
підприємства, як Е=y/x. Очевидно, що за умови
правильного виведення економічної (виробничої)
функції діяльності підприємств, такий розрахунок
ефективності буде співпадати з вже існуючими
методиками визначення ефективності. Але підприємство у будь-якому випадку розглядається як
суб´єкт економічного розвитку, про що вже йшлося
вище. Тому фактори входу будуть змінними
факторами (позначимо їх Δх), за зміни яких
змінюватиметься і вихідний продукт (прибуток або
дохід). Тоді, з огляду на відомі теорії економічного
розвитку, варто ввести поняття еластичності виходу відносно зміни входу, що є невід´ємною
складовою розвитку (зміни) або kел=Δy/Δx. Таке
співідношення є, по-перше, першою похідною
економічної функції діяльності підприємства, а подруге, відображає на скільки зросте вихідний
продукт з кожною наступною одиницею вхідного
продукту. Останній висновок є базовим поняттям в
теорії граничної продуктивності, яку започаткував
американський економіст Джордж Кларк (18471938). Він запропонував новий підхід до вивчення
політекономії з метою наближення її до точних
наук, розділивши економічну теорію на статику
аналіз стану рівноваги, та динаміку вивчення
економічного розвитку.
Дотримуючись теорії граничної корисності, він дещо доробив її. “Закон Кларка” полягає
в тому, що корисність благ розпадається на складові елементи, після чого цінність блага визначається сумою граничних корисностей всіх його
складових. Але найважливішим його внеском до
економічної науки було створення теорії граничної
продуктивності праці та капіталу. Кларк довів, що в
процесі виробництва спостерігається спадаюча
гранична продуктивність таких факторів вироб-

ництва, як праця та капітал (по аналогії до закону
зменшення родючості землі), тобто підвищення
окремого фактора виробництва за фіксованого
іншого, дає спадаючий приріст продукції на кожну
додану одиницю. Це означає, що кожний додатковий робочий за незмінного капіталу буде
збільшувати сукупний продукт на меншу величину,
ніж попередній. З допомогою такого підходу,
Кларк розділяв сукупний продукт на продукт
капіталу та продукт праці, визначаючи продукт
праці як те, що виробив “граничний робочий”, а
продукт капіталу як те, що становить різницю між
сукупним продуктом виробництва та продуктом
праці, визначаючи в такий спосіб частки доходу,
які повинні належати робочим та капіталістам
відповідно (у пропорції, яка визначається співвідношенням граничної продуктивності праці до
граничної продуктивності капіталу).
Спираючись на свою теорію, Кларк виводить умови статичної та динамічної рівноваги. За
статичної рівноваги ціни на продукт дорівнюють
граничним видаткам виробництва, прибуток та
додатковий продукт відсутні. Виникнення та
застосування нових технологій може збільшити
граничний продукт факторів виробництва або
зменшити граничні витрати, тоді під час динамічної
рівноваги вникає тимчасовий прибуток, який потім
зникає під час досягнення нової статичної рівноваги. У кожному такому стані рівноваги фактичний випуск продукції наближається до потенційного, невеликі відхилення від якого усуваються
ринковою саморегуляцією.
Такі критерії розроблялися багатьма
економістами, а зміст їх в сучасному трактуванні
можна розглянути на прикладі економічних
поглядів П. Самуельсона.
У маргінальній теорії цінності, як складової частини неокласичної теорії ціни, гранична
корисність (цінність) визначається як додаткова
корисність (цінність) додаткової одиниці блага, а
граничні витрати – як додаткові витрати на
виробництво додаткової одиниці продукції. Відповідно до закону спадаючої граничної корисності із
збільшенням кількості товару його загальна
корисність підвищується, а гранична корисність
зменшується у міру задоволення потреби.
Згідно зі законом спадаючої віддачі поширення використання одного фактора виробництва за незмінних затрат решти факторів веде до
зниження обсягу граничного продукту, що виробляється за допомогою затрат цього фактора,
починаючи з певної стадії виробництва. Таке
твердження можна довести і для довгострокового
періоду, знаючи економічну функцію діяльності
підприємства.
Граничний (маргінальний) продукт певного фактора – це додатковий продукт або додат131

кове розширення виробництва, отримані в результаті збільшення цього фактора на одну додаткову
одиницю за незмінного значення решти факторів
виробництва. Зменшення граничного продукту
веде до прискореного збільшення граничних витрат.
Сьогодні в економічній неокласичній теорії надається вирішального значення граничній
корисності (цінності) і граничним витратам як таким, що визначають ціни на товари і затрати на їх
виробництво, попит і пропозицію товарів на ринку,
а також є базовими для визначення оптимальних
обсягів купівлі товарів споживачами та їх виробництва.
Однак, у економічній практиці ціноутворення, формування попиту і пропозиції і визначення оптимальних обсягів закупівлі і виробництва
товарів на підприємствах ці критерії використовуються мало. Причинами такого стану є недостатнє обґрунтування змісту цих критеріїв в теорії,
складність їх застосування на практиці.
Висновки. Повертаючись до неокласичних
моделей економічного розвитку, які є найновішою
функцією економічного зростання системи з використанням змінних входу в економічну систему та
вихідного продукту, варто зазначити, що зміна
ефективності підприємств під час економічного
розвитку (за зміни виробничих або торговельних
ресурсів, факторів та ін.) буде пояснюватись дією
закону спадного граничного продукту в довгострокових циклах економічної діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИЛОЄМНОСТІ ТЕРМОСТІЙКИХ
ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ ОБРОБЛЕННІ
Досліджена зміна показника пилоємності текстильних фільтрувальних матеріалів із термостійких
волокон при термічному обробленні. Проаналізовано її вплив на фільтрувальну здатність рукавних фільтрів в
умовах високих температур.
Ключові слова: пилоємність, поверхнева пористість, поверхневе заповнення, загальна пористість.
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Pelyk L.

RESEARCH PYLOYEMNOSTI HEAT FILTER MATERIAL TO HEAT
TREATMENT
The change indicator pyloyemnosti textile filter material with heat-fiber upon thermal treatment. Analyzed its
effect on filter bag filters capacity at high temperatures.
Keywords: pyloyemnist, surface porosity, surface filling, the total porosity.
Вступ. Пилоємність – один із основних
експлуатаційних показників фільтрувальних текстильних матеріалів, які призначені для фільтрації
пилогазоочисних систем. Для них великий інтерес
має не тільки їх первинна пилоємність, але і
пилоємність після визначеної кількості циклів запилення і регенерації, тобто очистки [1]. Існуючі
методи визначення пилоємності фільтрувальних
текстильних матеріалів в основному передбачають
оцінку їх первинної пилоємності, тобто кількість
пилу, затриманого чистим матеріалом. Аналіз
літературних джерел та методів дослідження текстильних матеріалів показав, що метод оцінки
пилоємності фільтрувальних матеріалів після багаторазового запилення і відповідних циклів регенерації після термічного оброблення відсутній.
У лабораторних умовах нами розроблена
методика визначення пилоємності текстильних матеріалів після термічного оброблення, які призначені для фільтрування пилогазоочисних систем,
враховуючи специфіку їх експлуатації.
Метою роботи являлось дослідження зміни
показника пилоємності термостійких фільтрувальних текстильних матеріалів при термічному обробленні.
Для проведення дослідження використано
фільтрувальні тканини (вар.1, вар.2, вар.3, вар.9 та
вар.10) та фільтрувальні неткані полотна (вар.11,
вар.12, вар.13, вар.14 та вар.15). Фільтрувальні
поліефірні тканини (вар.1, вар.2 та вар.3) виготовлялися за основою та утоком із поліефірної пряжі (волокно поліефірне нефарбоване 100%) лінійної
густини 29текс2 із обробленням: вар.1 - термічна
стабілізація, вар.2 – сурове. Фільтрувальна тканина
(вар.9) виготовлялась за основою та утоком із
арселонової термостійкої пряжі лінійної густини
29текс2 із обробленням – термічна стабілізація.
Досліджувана тканина (вар.10) – тканина із скловолокна, виготовлена із алюмоборосилікатного
скла, із лінійною густиною 134 текс за основою та
66текс3 за утоком. Фільтрувальні неткані полотна
(вар.11 та вар.12) виготовлялися із поліефірної
пряжі (волокно поліефірне нефарбоване 100%)
лінійної густини 0,44 текс і каркасу (тканина
поліефірна полотняного переплетення із поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною
нитки 50 текс) із способом виготовлення: вар.11 –
одностадійний голкопробивний, вар.12 – трьохста-

дійний голкопробивний. Фільтрувальні неткані полотна із термостійких волокон виготовлялися:
вар.13 - із арселонової термостійкої пряжі лінійної
густини 0,44 текс і каркасу (тканина арселонова
полотняного переплетення із поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс)
одностадійним голкопробивним способом виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення; вар.14 – із волокна номексу лінійної
густини 0,17 текс і 0,44 текс та каркасу (тканина із
волокна номексу полотняного переплетення із
поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс) трьохстадійним голкопробивним способом виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення; вар.15 - із суміші
волокон номексу і кевлару лінійної густини 0,17
текс і 0,44 текс та каркасу (тканина із волокна номексу полотняного переплетення із поверхневою
густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50
текс) трьохстадійним голкопробивним способом
виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення [2].
Для дослідження поведінки фільтрувальних текстильних матеріалів під впливом високих
температур у лабораторних умовах їх витримували
у сушильній шафі „Tojo Sejki” в повітряній атомсфері, в якій залежно від виду матеріалу встановлювалися відповідні температурні режими: для
зразків із волокон поліефіру - 150ºС, для зразків із
термостійких волокон - 250ºС. Із досліджуваного
матеріалу, якого витримували при підвищеній
температурі протягом 1год., 3год., 6год., 12год.,
вирізали зразок і закріплювали його замість фільтру у каркас порохотягу. В якості еталонного пилу
використовували кварц молотий пиловидний із
питомою поверхнею частин в 1 г пилу у межах
5600±150см2. При необхідності рекомендується
використовувати „реальний” промисловий пил або
суміш пилу. Наважку пилу, m0, (0,3 г кварцу меленого пилоподібного) рівномірно розподілили по
площі приблизно рівній 1500 см2 та протягом 40 с
всмоктували її порохотягом.
Оптимальні параметри дослідження фільтрувальних матеріалів на пилоємність за розробленою методикою: кількість досліджуваних зразків
– 3; наважка пилу – 0,3г; час „запилення-обезпилення” – 40с.
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В якості критерія оцінки пилоємності фільтрувальних матеріалів, які використовуються для
фільтрації пилогазоочисних систем, встановлено
кількість пилу, який затримується матеріалом після
декількох циклів запилення. Кількість циклів запилення вибирається для кожного фільтрувального
матеріалу так, щоб вони забезпечували зразку постійну пилеву доважку, тобто стабільну пилоємність.
Виробничий цикл запилення і регенерації
фільтрувальних матеріалів імітується у розробленій
методиці шляхом багаторазового запилення і обезпилення досліджуваних зразків. Обезпилення зразків відбувається при роботі порохотягу без подачі
пилу. Після кожного циклу „запилення-обезпилення” визначається остаточна пилоємність зразків
до отримання її стабільної величини.
Аналізуючи отримані дані, можна відмітити, що внаслідок прискореного термостаріння
відбувається зниження пилоємності фільтрувальних матеріалів. Найбільш інтенсивне зниження показників пилоємності спостерігається у досліджуваних матеріалах із поліефірних волокон після 1
год. та 3 год. нагрівання у термічній шафі, а після 6
год. вони уповільнюються. У фільтрувальних матеріалах
із термостійких волокон після 3 год. Термічного
оброблення показники пилоємності залишалися
стабільними. Результати досліджень наведені у рис.1.

частина пилу. Це спостерігається при 1-3 запиленнях, в яких значення пилоємності є малі. Так, у
досліджуваних поліефірних матеріалах після 1 год.
термічного оброблення пилоємність знаходиться в
межах 0,2 – 0,8 %, а у матеріалах із термостійких
волокон – 0,8 – 4,2 %. При заповненні пор пилом
ступінь очистки швидко зростає, і в момент утворення суцільного первинного шару вловлювання
пилу стає практично повним. Це спостерігається
після 6-7 запилення, коли у всіх досліджуваних
фільтрувальних матеріалах пилоємність стабілізується. У поліефірних матеріалах показник пилоємності знаходиться в межах 1,0 – 3,1 %, а у матеріалах із термостійких волокон – 1,2 – 5,8 %.
По мірі осадження пилу на матеріал і
заповнення його пор, а також збільшення товщини
пилового шару зростає опір руху запиленого
повітря через фільтр. Це призводить до зменшення
пропускної здатності через фільтрувальний матеріал. Для цього щоб це не сталося, необхідно шар
пилу, який утворився на фільтрувальному матеріалі
і в його порах, видалити або зруйнувати. Для
видалення пилу із рукавних фільтрів і для їх
регенерації на металургійних підприємствах застосовують імпульсну або зворотню продувки. У розробленому нами методі імітація обезпилення досліджуваних зразків відбувалася при роботі порохотягу без подачі пилу. Після кожного циклу „запилення-обезпилення” визначалася остаточна пилоємність
зразків до отримання її стабільної величини.
Досліджено, що пилоємність фільтрувальних матеріалів внаслідок багаторазового запилення
після 1 год. нагрівання у термічній шафі швидко
зостає до 3-4 запилень, потім ріст її уповільнюється, а після 6-7 запилення зупиняється, тобто
пилоємність стабілізується. Так, найбільше значення пилоємності знаходиться у досліджуваній
арселоновій тканині вар.9 і становить після 6 запилення 5,8 % при поверхневій пористості – 22,1 %.
Встановлено, що чим вища поверхнева пористість і об’ємна маса , тим велику кількість пилу
здатний затримати фільтрувальний матеріал. Так,
високим показником пилоємності характеризується
тканина із скловолокна (вар.10) після 6 запилення
становить 4,9% при високій поверхневій пористості
39,2% і найвищій об’ємній масі – 0,878 мг/мм3. У
досліджуваного поліефірного зразка вар.2 поверхнева пористість більша, ніж у зразка-еталону і
становить 15,9 % при вищій пилоємності – 3,1 %.
Фільтрувальний поліефірний зразок (вар.3) характеризується низьким показником пилоємності із
переплетенням - саржа 2/1 із розміром наскрізних
пор 0,082мм за основою та 0,366мм за утоком при
поверхневій пористості 16,2 % і становить 1,6 %.
Розміри наскрізних пор і поверхнева пористість
(14,5%) із зразком-еталоном майже однакові, але
цей зразок характеризується переплетенням – Саржа 2/2 і його пилоємність вища.

Рис. 1. Залежність пило ємності фільтрувальних
матеріалів від тривалості нагрівання
У процесі осадження часток пилу на волокнах фільтрувального матеріалу зменшується розмір
пор між ними, що призводить до швидкого осадження наступних порцій пилу. Тому після пропускання через фільтр деяку кількість запиленого
повітря у шарі матеріалу зі сторони подачі повітряного потоку практично всі пори заповнюються
пилом, а в подальшому запилене повітря проходить
через пори осівшого пилу. При цьому основна маса
часток пилу не проникає вглиб матеріалу, а осідає
ззовні первинного шару або у його порах, тобто
росте товщина пилового шару [3].
В перший момент пропускання запиленого
повітря, поки матеріал чистий, вловлюється тільки
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Проведені дослідження показали, що після 3
год. термічного оброблення кількість запилень для
поліефірних матеріалів становить 6-4, а для матеріалів із термостійких волокон – 3. Найбільший
спад показників пилоємності у поліефірних досліджуваних тканих зразках спостерігається у вар.2, в
процесі дослідження вони знаходилися у межах від
1,9% до 3,1%, у порівнянні із початковим значенням 3,6%. При цьому пилоємність вар. 2 і зразкаеталона (вар.1) різко знижується вже після 1 год.
термооброблення, а потім зниження пилоємності у
вар.2 уповільнюється, а у вар. 1 стабілізується до
1,5%. Досліджуваний зразок вар. 2 - це сурова
фільтрувальна тканина, яка не піддавалася обробленню - термофіксація, що забезпечує менше руйнування матеріалів у процесі їхнього зношування
при високих температурах. Це пояснюється тим,
що процеси оброблення надають фільтрувальному
матеріалу більшу щільність і гладку поверхню, що
призводить до зниження пилоємності. Так, меншою
пилоємністю із досліджуваних фільтрувальних
тканин характеризується склотканина із політетрафторетиленовим обробленням вар.10 і становить
після 6 запилення 4,9% при найвищій поверхневій
пористості - 39,2%. Дані рис.1 показують, що у
нових фільтрувальних тканин із волокон арселону
(вар. 9) та скловолокна (вар. 10) тенденції у спаді
значень пилоємності зберігаються протягом всього
часу дослідження, але за 1 год. Відбувається
максимальне зниження пилоємності, а протягом 3
год., 6 год. та 12 год. спостерігається стабілізація
показників. У них спостерігалась найменша різниця
у показниках пилоємності у порівнянні з початковими, за 12 год. перебування у термічній шафі
при піковій для цих матеріалів робочій температурі, їх пилоємність була після 3 запилень
стабільною і знаходилась у межах 3,2 – 4,5%. Це
можна пояснити хімічною будовою термостійких
волокон та накопиченням продуктів дес.трукції на
їх поверхні під час термостаріння, які виконують
захисну дію.
Досліджено, що фільтрувальні неткані матеріали володіють мінімальною пилоємністю протягом всього процесу нагрівання. Так, досліджувані
неткані зразки характеризуються більшою поверхневою густиною (500-550 г/м2) меншою об’мною
масою (0,246-0,294 мг/мм3) і малою пилоємністю,
яка після 12 год. Термооброблення знаходиться в
межах від 0,5% до 1,0%, ніж досліджувані тканини.
Встановлено, що пилоємність нетканих
матеріалів залежить від загальної пористості матеріалу, його гладкої поверхні та маси. Так, досліджуваний зразок із суміші волокон номексу і кевлару (вар.15) характеризується більшою поверхневою густиною (550 г/м2) та загальною пористістю
(83,1%), що зумовлює найвищу пилоємність після 1
год. термічного оброблення – 1,0%. Досліджуваний
поліефірний нетканий матеріал вар.12 має нижчу
пилоємність після 1 год. термоброблення, яка ста-

новить 1,0% при найнижчій загальній пористості 78,8%, ніж зразок-еталон (1,6%) з одинаковою
поверхневою густиною (500 г/м2). Це пояснюється
зміною структури вар.12 під час трьохстадійного
способу виробництва та піддавання термічній
стабілізації полотна [4]. При термічній стабілізації
нетканого матеріалу утворюється жорстка корка,
яка запобігає проникненню частинок пилу в
глибину полотна. Нанесення політетрафторетиленового оброблення у вар.13, вар.14 та вар.15 призвело до гладкої поверхні, що зменшило показник
пилоємності і його стабілізацію після перебування
6 год. у термічній шафі, який знаходився у межах
0,8 – 1,0%.
За результатами дослідження пилоємності
фільтрувальних текстильних матеріалів можна зробити наступні висновки:
1.Розроблена нами методика дає змогу порівняти оцінку пилоємності тканих і нетканих фільтрувальних матеріалів після термооброблення протягом 1
год., 3 год., 6год. та 12 год. і спрогнозувати їх поведінку
у процесі фільтрації пилогазоочисних систем.
2. Досліджено, що у поліефірних фільтрувальних матеріалах показник пилоємності знаходиться в межах 1,0 – 3,1 %, а у матеріалах із термостійких волокон – 1,2 – 5,8 %. У фільтувальних тканинах із волокон арселону та скловолокна спостерігалась
найменша різниця у показниках пилоємності у порівнянні з початковими, за 12 год. перебування у термічній шафі при піковій для цих матеріалів робочій
температурі, їх пилоємність була після 3 запилень
стабільною і знаходилась у межах 3,2 – 4,5%.
3. Встановлено, що фільтрувальні неткані
матеріали володіють мінімальною пилоємністю
протягом всього процесу нагрівання. Оптимальною
пилоємністю характеризуються нові матеріали із
волокон номексу, арселону та кевлару і після 3
запилень вона знаходилась у межах 0,8 – 1,0%.
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ
Визначено особливості впливу інфляції на майновий стан, результати діяльності підприємства, а
також проаналізовано трансформацію принципів бухгалтерського обліку під дією зміни вартості в економіці
Ключові слова: бухгалтерський облік, інфляція, принцип бухгалтерського обліку

Ostap'yuk N.

THE INFLATION INFLUENCE TO THE BASIC PRINCIPLES OF
PREPARING ACCOUNTING INFORMATION
Influence of inflation on property and enterprise’s activity results have been determined as well as the
transformation of accounting principles under the impact of changes in price levels in the economy has been analyzed.
Keywords: accounting, inflation, accounting principle

Вступ. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні відбулася відповідна зміна концепції
бухгалтерського обліку та його принципів. Але,
якщо розглядати бухгалтерський облік як науку, то
можна стверджувати, що він перебуває на стадії
свого розвитку, а це, в свою чергу, потребує визначення не тільки нової концепції та методології
обліку, а й теоретичних засад його побудови.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок у розробку положень і принципів
теорії обліку в умовах інфляції внесли зарубіжні
дослідники М. Ф. Ван Бред, Є. Едвардс, Т. Лімперг,
У. Патон, Р. Свіней, Е. С. Хендріксен, І. Ф. Шер,
К. Шиппер, Є. Шмаленбах, Ф. Шмідт, Р. Чамберс,
А. Яруга. Питання застосування принципів у бухгалтерському обліку знайшли відображення у працях вітчизняних вчених: Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича,
Н. М. Малюги, В. В. Сопка, М.Г. Чумаченка. Слід
відзначити роботи сучасних вітчизняних учених,
що займаються проблемами виникнення і обліку
інфляції Б.І. Валуєва, А. Гальчинського, З. В. Гуцайлюка,
В. І. Єфіменка, Г. Г. Кірейцева, В.І. Коршунова,
Б.М. Литвина, М.Р. Лучка, В.Н. Найдьонова, І.В. Павлюка,
В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря та ін. Наукові
напрацювання цих учених є значним внеском до
розробки теоретичних і практичних основ проблем
відображення інфляції.
Мета дослідження полягає у встановленні
відповідності принципів бухгалтерського обліку
запитам користувачів в умовах існування інфляції.
Виклад основного матеріалу. Бухгалтери,
здійснюючи ведення бухгалтерського обліку, повинні спиратися на базові положення. З часом, такі
положення перетворилися на принципи, які стали
основою бухгалтерського обліку на сучасному

етапі. Можна стверджувати, що принципи виникли
разом із зародженням бухгалтерського обліку.
Від використання принципів залежить формування показників діяльності підприємства, вони
є базою для формування достовірної інформації.
За сучасних умов, не спираючись на досконально обґрунтовані та перевірені практикою
принципи, неможливо забезпечити не тільки формування облікової політики, а й ефективний розвиток виробничих систем. Сам термін „принцип” (від
лат. рrincipium – основа, початок) означає усталені,
загальноприйняті, найпоширеніші правила господарських дій і властивостей економічних процесів
[1, с. 143]. „Принцип, – зазначає проф.
Н.М. Малюга, – це те, що завжди, за будь-яких
умов, без будь-якого винятку властиве певному
явищу. Принцип виступає основою, початком,
керівною ідеєю у будь-яких відносинах” [6, с. 28].
Визначаючи суть терміна в економічній літературі зазначимо, що принцип – це основне, вихідне положення (початок чи основа), яке зумовлює
всі подальші твердження, що з нього випливають
[9, с. 18].
У країнах, де відсутнє нормативне регулювання бухгалтерського обліку, бухгалтерські принципи є окремими положеннями, і визначаються
бухгалтерами методологічною основою обліку. Тому очевидно, що ці погляди залежать від конкретних умов і, зокрема, значною мірою визначаються
цілями та інтересами користувачів. Інакше кажучи,
склад і трактування принципів визначаються завданнями бухгалтерського обліку і характером середовища, в якому вони функціонують [7, с. 18].
Так, к.е.н. А.В. Рабошук називає ряд науковців, зокрема М.І. Кутер, А.П. Міхайлєвіч,
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В.Г. Швець, Р.Н. Ентоні та Дж.С. Ріс, які визначають наступні критерії визначення принципів
бухгалтерського обліку:
а) доцільність (інформація має зміст і придасться користувачам інформації про суб’єкт господарювання);
б) об’єктивність (на інформацію не впливають особисті думки або оцінка осіб, які її складають; даний критерій передбачає надійність, перевірюваність, відповідність дійсності);
в) здійсненність (реалізація принципу не викликає надмірних складнощів або затрат) [8, с.18].
Отже, визначення критеріїв доцільності,
об’єктивності та здійсненності є недоцільним,
оскільки доцільність поступається об’єктивності
при формуванні принципу оцінки, а для оцінки
обирається історична (фактична) собівартість.
Основні принципи створюються у процесі
систематизації знань, визначають філософію і стратегію керівництва підприємства і його ланками.
Принципи бухгалтерського обліку досліджували багато вітчизняних та російських авторів,
зокрема
Б. Валуєв,
С. Голов,
Г. Кірейцев,
М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Сопко, Н. Ткаченко.
Багато хто з цих авторів вважають, що висвітлені у
Законі принципи бухгалтерського обліку не зовсім
відповідають поняттю, а деякі з них пропонують
власний перелік принципів.
Досліджуючи питання щодо принципів бухгалтерського обліку, можна сказати, що незважаючи на всебічне дослідження даного поняття багатьма науковцями, залишається невирішеним питання
щодо сутності, класифікації та складу принципів.
В П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” поняття “принцип бухгалтерського обліку” визначається як „правило, яким слід керуватися
при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у
фінансовій звітності” [7].
У більшості країнах світу принципи бухгалтерського обліку визначені на законодавчому
рівні, але склад та назва, порівнюючи ту чи іншу
країну, має розбіжності. Така ситуація пов’язана з
особливостями бухгалтерського обліку в різних
країнах світу. Аналіз принципів бухгалтерського
обліку світу свідчить, що у різних країнах склад
законодавчо закріплених принципів відрізняєся, за
винятком окремих принципів. Але необхідно зазначити, що різні за назвами принципи мають
однаковий зміст, це пояснюється неточностями у
перекладі з однієї мови на іншу. Різноманітність
принципів бухгалтерського обліку в країнах обумовлена обліковою практикою, а також розвитком
економічних процесів, які впливають на ведення
бухгалтерського обліку.
Необхідно наголосити на проблемі відсутності загальновизнаної класифікації принципів

бухгалтерського обліку та єдності у поглядах
науковців щодо їх переліку. Так, існує поділ принципів на базові та похідні (або основні); диспозиції
та гіпотези. Виділяють принципи фінансового
обліку (законодавчі), які переважно стосуються
правил ведення бухгалтерського обліку, та принципи управлінського обліку (мають чітку управлінську спрямованість) [8, с. 34].
Ряд авторів пропонують внести зміни до
нормативних документів, а саме: скоригувати перелік принципів бухгалтерського обліку, наведених в
ст. 4 Законі України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” наступним чином:
а) виключити безперервність, обачність, повне
висвітлення та превалювання сутності над формою
зі складу принципів; б) доповнити перелік іншими
принципами, зокрема включити документування,
вартісну оцінку, подвійне відображення на рахунках бухгалтерського обліку, інвентаризацію [8,
с. 54]. Разом з тим, аналіз впливу інфляції на
існуючі принципи бухгалтерського обліку досліджений недостатньо. Ускладнюється ситуація і невизначеністю термінів і підходів до трактування
принципів.
При цьому визначення в ряді випадків не
відповідають вимогам національних стандартів
(п. 23 П(С)БО 1), де зазначається, що підприємство
має висвітлювати вибрану облікову політику
описом насамперед принципів оцінки статей звітності, а потім методів обліку за окремими статтями
звітності [7].
Це твердження вважається обґрунтованим
тому, що метод є механізмом, відповідно до якого
відбувається практична реалізація принципів за
допомогою певних засобів.
Чинні нормативні акти можуть бути суперечливими або їх застосування не забезпечує
формування повної та достовірної інформації про
об’єкти бухгалтерського обліку. Це призводить до
того, що можуть виникати певні нестандартні
ситуації, пов’язані з труднощами у виборі тих чи
інших процедур щодо забезпечення загальної
зіставності бухгалтерської інформації. Для того,
щоб вирішити такі проблеми, необхідно мати
знання та вміння використовувати не тільки
закріплені нормативно, а й основні загальноприйняті принципи, що покладено на фахівців з бухгалтерського обліку.
Вітчизняна практика бухгалтерського обліку
надає перевагу регулюванню за допомогою конкретних правил, наказів, положень, вказівок тощо.
Порівнюючи правила та принципи, ми можемо
сказати, що принципи мають більш загальний,
універсальний прояв, їх простіше зіставити між
собою, пов’язати з законодавчими нормами, співвіднести з професійною етикою бухгалтерів.
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Згідно зі ст. 4 Закону і п. 18 П(С)БО 1
бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтується на таких основних принципах: обачність;
повне висвітлення; автономність; послідовність;
безперервність; нарахування та відповідність доходів та витрат; превалювання сутності над формою;
історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність [3, 7].
Нашим завданням не є всебічний аналіз
основних принципів, ми зупинимося лише на тих
принципах, які піддаються значній критиці в
умовах інфляції та її безпосередньому впливу, – це
принцип єдиного грошового вимірника, принцип
обліку за історичною (фактичною) собівартістю та
принцип обачності.
Відомо, що інфляція здійснює вплив на
систему бухгалтерського обліку та інформацію, що
знаходиться у фінансовій звітності. Відповідно до
принципу грошового вимірника обліку підлягає та
інформація, яка має вираження в грошовій одиниці.
Високі темпи інфляції викликають коливання купівельної спроможності грошової одиниці, а
це призводить до того, що об’єкти обліку оцінюються в різних одиницях виміру, а тому виникають певні ускладнення з порівнянням та співставленням інформації у часі.
В умовах зниження купівельної спроможності грошей фінансові звіти підприємства можуть
виявитися джерелом необ’єктивної інформації. За
таких обставин елементи балансу втрачають свою
вартість з різною швидкістю та різною вагою. Так,
готівка та дебіторська заборгованість у зв’язку з
інфляцією швидко втрачають свою вартість і
призводять до збитків підприємства на суму зниження купівельної спроможності грошей. І навпаки, підприємства, які збільшують свою кредиторську заборгованість та інші зобов’язання (з
оплати праці, за розрахунками з бюджетом, платежами соцстраху і іншим кредиторам), отримують з
цього вигоду, тому що можуть розплатитися за
своїми зобов’язаннями грошима за нижчою купівельною спроможністю [11, с. 174].
Грошова одиниця, під дією високих темпів
інфляції, втрачає свою купівельну спроможність,
тобто знецінюється. Змінюється кількість товарів та
послуг, які можна придбати на відповідну суму
грошей у різні часові періоди. Існування такого
неоднорідного засобу вимірювання подій господарського життя підприємства призводить до наступних негативних наслідків:
1) заниження вартості активів. Це особливо
актуально для необоротних активів, оскільки
подібні об’єкти обліку надходили на підприємство
у попередні звітні періоди, коли купівельна
спроможність грошової одиниці була значно вищою, ніж на дату балансу;

2) зниження витрат підприємства в частині
собівартості продажу та амортизаційних відрахувань, що зумовлено неправильною оцінкою відповідних активів у балансі підприємства;
3) ігнорування прибутків (збитків) від зміни
купівельної спроможності грошей та одночасно
включення до фінансового результату звітного
періоду ілюзорного прибутку внаслідок перекручення витратної частини Звіту про фінансові результати, що призводить до збільшення бази оподаткування;
4) розподіл завищеного прибутку у вигляді
дивідендів, що призводить до “споживання” частини вкладеного капіталу [5, с. 15].
Найбільш поширена оцінка за первісною
(фактичною (історичною)) вартістю. Початкова
вартість об’єктивна, вона результат догоди рівноправних партнерів – продавця і покупця, тобто
початкова вартість – рівноправна попиту та пропозиції, ціна, що відповідає поточній ринковій
вартості у момент придбання [4, с. 22].
Для відображення в обліку і звітності релевантної і надійної інформації про діяльність підприємства потрібна оцінка вкладених в підприємство засобів. Об’єкти бухгалтерського обліку повинні виражатися в грошовому вимірнику. Це
дозволяє визначити потенційну цінність підприємства на основі інформаційного відображення
відносин, які склалися на підприємстві в процесі
формування активів і пасивів.
В бухгалтерському обліку невід’ємною складовою є вимірювання об’єктів бухгалтерського
обліку, адже в бухгалтерському обліку знаходять
відображення лише ті об’єкти, які можливо виміряти в грошовому вимірнику
Оцінка майна, зобов’язань, доходів і витрат
базується на принципі фактичної собівартості, який
зосереджує увагу на тому, що і в якому обсязі
дійсно затрачено господарською діяльністю на
придбання цінностей у певний період часу
незалежно від того, як це пов’язано з об’єктивною
або суб’єктивною їх оцінкою. Згідно з затратною
оцінкою баланс реальний тільки тоді, коли в активі
всі його цінності подані в такій оцінці, яка
визначається ціною їх надходження в господарство
(принципом історичної оцінки). Цей принцип
відображає обов’язкову вимогу використання при
оцінці господарських засобів підприємства фактичної собівартості, що відноситься до того моменту
часу, коли була задокументована операція.
Так, Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Зазначають, що згідно з принципом вартості операції
відображаються в обліку за їх первинною вартістю.
Деякі з цих сум (наприклад, вартість підприємства)
відображаються в облікових реєстрах протягом
багатьох років. Отже, в облікових реєстрах накопичуються гривні які мають різну купівельну
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спроможність. При обліку за первинною вартістю,
гривні з різною купівельною спроможністю у
бухгалтерському балансі і пов’язаному з ними звіті
про прибутки та збитки агрегуються (тобто
усереднюються). В роки, коли інфляція набуває
суттєвих розмірів, дані фінансових звітів у гривнях
первинної вартості можуть значно відхилятися від
даних у поточних гривнях через зміни в їх
купівельній спроможності [2, с. 834].
Головні переваги оцінки за первісною вартістю – її об’єктивність і простота: відмова від такої
оцінки припускає трудомістку переоцінку, що
призводить в результаті до заміни чисел сумнівними показниками, оскільки перші не можуть
заперечувати (є документи), а другі можуть заперечувати кожні (суб’єктивізм оцінки) [4, с. 22].
Незважаючина переваги, даний метод має і
вагомий недолік, оскільки оцінка за первісною
вартістю повністю ігнорує вплив інфляційних
процесів в економіці. У умовах значного коливання
цін методологічні плюси оцінки за первісною
вартістю перекриваються нездатністю використовувати ці оцінки для прийняття управлінських
рішень всіма користувачами облікової інформації.
Використання оцінки за фактичною собівартістю в умовах інфляції здійснює вагомий вплив на
облікову інформацію. В результаті аналізу негативних наслідків традиційного обліку за первісною
вартістю в умовах інфляції можна виділити дві
основні складові даної проблеми:
- спотворення статей балансу;
- викривлення фінансових результатів.
Заниження витрат підприємства в частині
матеріальних витрат і амортизації викликає заниження собівартості, яке є необґрунтованим, тобто
виникає неповне покриття реальної суми витрат із
отриманої виручки підприємства. В умовах
інфляції при використанні в обліку оцінок за первісною вартістю доходи, що виражені в грошових
одиницях поточної купівельної спроможності,
співставляються з витратами, що вимірюються в
грошових одиницях купівельної спроможності
минулих періодів. Результатом чого є викривлення
фінансових результатів, а саме: відбувається безпідставне завищення даного показника. Сума
отриманої виручки не дозволяє покрити в повному
обсязі суму зазначених підприємством матеріальних витрат. А це призведе до того, що в наступному звітному періоді необхідно буде витратити
більше грошових коштів, аніж отримано в попередньому звітному періоді.
Також, в умовах інфляції може виникнути
ситуація, коли при розподілі номінальної суми
прибутку розподіляється фактично неіснуючий
прибуток на використання та виплату дивідендів.
Таке розподілення виникає за рахунок оборотних
коштів, тобто використовується особистий капітал

акціонерів. Значне завищення суми фінансового
результату при заниженій вартості активів викликає необґрунтоване завищення показників рентабельності підприємства із всіма негативними наслідками при реальній оцінці його діяльності.
В результаті проведеного дослідження
з’ясовано, що найбільш поширеним методом оцінки є оцінка за історичною (фактичною) собівартістю. Первісна вартість є об’єктивною, вона –
результат договору рівноправних партнерів –
продавця та покупця, тобто ціна, що відповідає
поточній ринковій вартості в момент придбання.
Але оцінка за первісною вартістю в умовах інфляції
призводить до отримання спотвореної інформації,
до неможливості визначення достовірного прибутку та рентабельності, оцінити реальну вартість
майна, здійснити перевірку кредитоспроможності
підприємства і визначити його потребу в інвестиціях.
Тому виникає необхідність в переоцінці
вартості об’єктів бухгалтерського обліку в кінці
звітного періоду.
Для того, щоб забезпечити відображення
реальної ринкової вартості активів у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, необхідно
здійснювати переоцінку основних засобів. Оцінюючи справедливу вартість об’єктів основних засобів, необхідно керуватися одним з основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності
– принципом обачності.
Сутність цього принципу полягає в тому, що
в бухгалтерському обліку повинні застосовуватися
методи оцінки, які запобігають заниженню оцінки
зобов’язань і витрат і завищенню оцінки активів і
прибутків.
Цей принцип вимагає від бухгалтерів „не
завищувати активи” і означає, що при виборі
варіанта оцінки (відповідно до облікових правил)
необхідно використовувати найменшу. Очевидно,
що в умовах інфляції найменшою оцінка в більшості випадків буде оцінкою за початковою вартістю, використання якої призводить до формування недостовірної інформації [4, с. 13].
Ще однією особливістю інфляції є те, що
вона здійснює неоднаковий вплив на різні об’єкти
бухгалтерського спостереження. Це пов’язано з
тим, що деякі з них виражені в грошових одиницях
поточної купівельної спроможності, а деякі – в
грошових одиницях купівельної спроможності минулих періодів.
Історична собівартість має недоліки: необхідність проведення переоцінок, що викривлюють
реальності недосконалості методик, необ’єктивність фінансового результату тощо.
Таким чином, оцінка за первісною вартістю в
умовах інфляції призводить до неможливості
визначення реального прибутку і рентабельності,
139

оцінити практичну вартість майна, перевірити кредитоспроможність підприємства і визначити його
реальну потребу в інвестиціях.
У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що використання принципів
дозволяє досягти зіставленості показників фінансової звітності, що є основою адекватності відображення в обліку операцій з активами, зобов’язаннями, доходами чи витратами підприємства в
умовах економічної стабільності. Так, на вибір
способів ведення бухгалтерського обліку впливає
взаємодія принципу оцінки з іншими принципами
бухгалтерського обліку, тому інфляція здійснює
негативний вплив на принцип оцінки, а в результаті
цей вплив поширюється і на інші принципи
бухгалтерського обліку, оскільки всі принципи є
взаємо обумовленими та взаємопов’язаними.
Дослідження показали, що особливому впливу інфляції піддаються такі принципи бухгалтерського обліку як: принцип грошового вимірника, принцип оцінки (принцип історичної (фактичної) собівартості), принцип обачності. Деякі
вчені сперечаються з приводу правомірного використання в обліку принципу обачності і в умовах
відсутності інфляції.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Під дією багатьох чинників, що впливають на ведення бухгалтерського обліку, зокрема
інфляції, керуючись тільки основними принципами
бухгалтерського обліку при здійсненні господарської діяльності, неможливо забезпечити достовірність, надійність та співставленість бухгалтерської інформації, яка міститься в фінансовій звітності.
Отже, необхідним є обґрунтування базових засад
щодо визначення вартісного вираження об’єктів
бухгалтерського обліку і відповідне врегулювання
питань методики ведення обліку в умовах інфляції
та відображення інфляційних процесів у бухгалтерському обліку.
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КОРПОРАТИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У США І РОЗВИНЕНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
У статті розглянуто досвід справляння податку на прибуток корпорацій США, країн Організації
економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу. Визначено світові тенденції
корпоративного

оподаткування

та наслідки

зниження

податкового навантаження

для

суб'єктів

господарювання і бюджетної системи.
Ключові слова: податок на дохід (прибуток) корпорацій, корпоративне оподаткування, альтернативна
система оподаткування, особисте вивільнення, звільнення від оподаткування, податковий кредит, податкове
навантаження, синхронізація податкових систем, гармонізація податкової політики.

Chuy I.

CORPORATE TAXATION IN THE USA AND DEVELOPED COUNTRIES
Сorporate income tax experience of the foreign developed countries, such as USA, countries of the
Organisation for Economic Cooperation and Development and European Union is considered in the article. Also
certainly purpose reformations of the tax system of Ukraine.
Keywords: corporate income tax, corporate taxation, alternative minimum tax, personal deduction, personal
exemption, tax credit, tax system synchronization, tax policy harmonization
.
Вступ. З практичного боку податкові системи розвинених країн світу приваблюють більш
досконалим, ніж в Україні, устроєм, більш ефективним фіскальним адмініструванням, продуманістю
підготовки та ефективністю проведення податкових
реформ, високим професіоналізмом персоналу
податкових органів, відповідальністю та дисципліною платників. Актуальність дослідження оподаткування корпорацій обумовлена тими міркуваннями, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і фіскальна практика в західних країнах перебувають на високому рівні наукової та
професійної культури. Система корпоративного
оподаткування розвинених країн світу надзвичайно
гнучка, знання і досвід західних країн у цій сфері
уже випробувані часом і довели свою ефективність.
Тому адаптовані до вітчизняних умов запозичення
зарубіжного досвіду відповідають національним
інтересам України.
Питання становлення сучасних податкових
систем у країнах Західної Європи на проблемах
оптимізації оподаткування знайшли відображення в
роботах Дж. Бреннана, Дж. Б’юкенена 1, 2,
К. Вікселля 3, Е.Ліндаля 4, А. Даунза 5,
К. Ерроу 6, Р. Масгрейва 7, Г. Мюрдаля 8,
В. Нордхауза 9, Дж. Стігліца 10, Г. Таллока
11,. Дж. Мілль, А. Маршалл, П. Даймонд 12.

Окремі аспекти становлення сучасних податкових систем досліджувалися українськими вченими В.Л. Андрущенко, О.Д. Даніловим 13, О.Д. Василиком
14, Ю.І. Івановим 15, А.І. Крисоватим О.М. Десятнюком,
16, Н.М. Ткаченко 17, Я.В. Литвиненко,
І.Д. Якушиком 18, В. Шевчуком, Р. Римарською 19, а
також російськими вченими К. Астаповим 20,
В. Пушкарьовою 21, В. Князевим, Д. Черніком 22,
І. Янжулом 23 О. Мещеряковою 24 Т. Юткіною 25,
Н. Тютюрюковим 26.
Постановка проблеми. Проведення податкової реформи в Україні, у тому числі і прийняття
податкового кодексу, неможливе без вивчення
особливостей податкових систем інших країн та їх
ретельного аналізу. Тому постає необхідність побудови такої податкової системи, яка була б максимально ефективною і пристосованою до особливостей вітчизняної економічної системи. Для реформування механізму оподаткування підприємств
України важливо зарубіжний досвід корпоративного оподаткування.
Результати дослідження. Сorporate income
tax (дослівно податок на дохід корпорацій) у США
відображає податок на прибуток. Оподаткуванню
підлягає, так званий, оподаткований прибуток –
дохід звільнений від частини витрат.
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Податок на прибуток корпорацій не має
великого фіскального значення. Його питома вага у
податкових надходженнях більшості розвинутих
країн порівняно низька. Винятком можна вважати
лише Японію, де податки на прибуток, що отримуються на всіх бюджетних рівнях і під різною
назвою, становлять близько 20 % доходів бюджетної системи 22. Податок на прибуток корпорацій у США є третім за значенням джерелом
надходжень до бюджету.
Суб'єкти бізнесу, які не є корпораціями, такі
як партнерства чи товариства з обмеженою відповідальністю, можуть обрати для оподаткування
сплату податку на прибуток корпорацій. На противагу цьому податку у США існує альтернативна
система оподаткування підприємств шляхом сплати
альтернативного мінімального податку 27.
Прибуток корпорацій обкладається як центральним урядом (федеральний рівень), так і місцевими органами влади (рівень штатів). Ставки
пропорційні або мають незначну прогресію.
Ставки федерального податку на прибуток
корпорацій у США є прогресивними. Основна
ставка становить 34% і застосовується до більшості
підприємств. Податок розраховується за такою
схемою: корпорація сплачує 15% за перші 50 тис.
дол. оподатковуваного доходу, 25% – за наступні
25 тис. дол. і 34% – на решту суми. Крім цього, на
доходи в діапазоні від 100 до 335 тис. дол.
застосовуються надбавка до ставки у розмірі 5%. Із
подальшим збільшенням оподатковуваного доходу
ставка податку зростає і становить відповідно 35 %
і 38% (табл. 1).

кінці шкали, а в її середині. Таким чином, податок
на прибуток корпорацій має важливе значення саме
для середніх та малих підприємств, у яких
прибуток є незначний.
Ставки податку на прибуток корпорацій
рівня штатів переважно пропорційні, проте деякі
штати застосовують шкалу. Найбільш високі
ставки податку у федеральному окрузі Колумбія
(адм. центр – м. Вашингтон) – 9,975 %, штатах
Пенсільванія – 9,99 %, Нью-Йорк – 7,1 %.
Найбільш низькі ставки податків в штатах Огайо –
0,26 %, Колорадо – 4,63%, Мічиган – 4,95 % 28.
Податок застосовується до прибутку корпорації, причому оподатковується як прибуток, одержаний підприємством, так і виплачений у вигляді
дивідендів його власникам (акціонерам). Таким
чином, дивіденди у США оподатковуються двічі:
під час оподаткування індивідуальних доходів
громадян та на рівні корпоративного оподаткування. В результаті сукупний тягар обох податків
може сягати і навіть перевищувати 60% [30]. Таке
оподаткування свідчить про те, що податкова
система США розмежовує суб'єктів сплати податку
– корпорації (підприємства, організації) та їх
власників (інвесторів), тим самим посилюючи
податковий тиск на розподілений прибуток.
Валовий дохід корпорації згідно з податковим законодавством США визначається в порядку, аналогічному визначенню валового оподатковуваного доходу фізичної особи. Податок оминає
особисте вивільнення (personal deduction) та звільнення від оподаткування (personal exemption), які
впроваджені при оподаткуванні особистих доходів
Таблиця 1

Прогресивна шкала оподаткування прибутку корпорацій США
Оподатковуваний
прибуток, дол.
До 50 000
50 000-75 000

7 500 дол. плюс

75 000-100 000

13 750 дол. плюс

100 000-335 000

22 250 дол. плюс

335 000-10 000 000

113 900 дол. плюс

10 000 000-15 000 000

3 400 000 дол. плюс

15 000 000-18 333 333

5 150 000 дол. плюс

Понад 18 333 333

35 %

Обчислення податку

Особливістю податку на прибуток кор.порацій США є те, що максимальна ставка у
прогресивній шкалі оподаткування перебуває не в

15%
25% від прибутку, що перевищує 50 тис.
дол.
34% від прибутку, що перевищує 75 тис.
дол.
39% від прибутку, що перевищує 100
тис. дол.
34% від прибутку, що перевищує 335
тис. дол.
35% від прибутку, що перевищує 10 000
тис. дол.
38% від прибутку, що перевищує 15 000
тис. дол.

громадян 30, проте дозволяє застосувати податковий кредит (зменшення об’єкта оподаткування на
суму витрат з благодійної діяльності як інструмент
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стимулювання таких операцій та частину операційних витрат). Податкові пільги стосуються
прискореної амортизації основних засобів, інвестицій, здійснення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, діють податкові знижки,
які стимулюють використання альтернативних
видів енергії.
Необхідно зауважити, що оподаткування
прибутку корпорацій більшості країн світу, як і в
США, здійснюється на кількох рівнях: центральному та місцевому.
У таблиці 2 відображено зміни рівня корпоративного оподаткування прибутку 30 країн світу,
які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) 31. Показник
корпоративного оподаткування поєднує ставки
загальнодержавного та місцевого податків на
прибуток корпорацій.

Дані таблиці демонструють те, що у США
рівень корпоративного оподаткування знизився із
39,25 % до 39,1 %. Проте, США залишається на
другому місці після Японії, у якої комбінована
ставка оподаткування прибутку корпорацій є ще
вищою – 39,54 %. Критика американського податку
на прибуток корпорацій, одначе, повинна враховувати те, що у порівнянні з іншими національними
податковими системами, США не мають податку
на додану вартість, тоді, як усі індустріальні країни
світу його справляють (ставки варіюються у межах
15-25 %; лише в Канаді і Японії ставка ПДВ – 5%).
[32]
Показовим є і те, що середнє значення показника усіх країн ОЕСР знизилося з 26,55 % до
26,29 % і є нижчим від показника США. У 2009
році рівень корпоративного оподаткування знизили
6 із 30 країн, зокрема Корея – на 3,3%, Швеція – на
Таблиця 2

Динаміка рівня корпоративного оподаткування країн ОЕСР*

Місце

Країна

1
Японія
2
США
3
Франція
4
Бельгія
5
Канада
6
Німеччина
7
Австралія
8
Нова Зеландія
9
Іспанія
10
Люксембург
11
Мексика
12
Норвегія
13
Великобританія
14
Італія
15
Португалія
16
Швеція
17
Фінляндія
18
Нідерланди
19
Австрія
20
Данія
21
Греція
22
Корея
23
Швейцарія
24
Чехія
25
Угорщина
26
Турція
27
Польща
28
Словаччина
29
Ісландія
30
Ірландія
Середнє по країнах ОЕСР

Рівень корпоративного оподаткування
прибутку, %
2008 р.
2009 р.
39,54
39,54
39,25
39,10
34,43
34,43
33,99
33,99
31,72
31,32
30,18
30,18
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
29,63
28,59
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
27,50
27,50
26,50
26,50
28,00
26,30
26,00
26,00
25,50
25,50
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
27,50
24,20
21,17
21,17
21,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
19,00
19,00
19,00
19,00
15,00
15,00
12,50
12,50
26,55
26,29

Джерело: Corporate income tax rate. // http://www.oecd.org/
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Відхилення
2009 р. до
2008 р.
-0,15
-0,40
-1,04
-1,70
-3,30
-1,00
-0,26

1,7 %, Люксембург – на 1,04 %, Чехія – на 1,0 %,
Канада – на 0,4 %, США – на 0,15 %.
За останні 10 років у індустріальних країнах
спостерігається стійка тенденція до зниження рівня
оподаткування корпорацій. Якщо у 2000 році середнє значення даного показника становило 33,5 %,
то у 2005 році – уже 28,6% 31.
Високий показник рівня оподаткування
корпорацій у США на думку Scott A. Hodge і Andre
Dammert має стати „червоним прапорцем” для
законотворців, які повинні перейматися послабленням економічного зростання країни, низьким
зростанням заробітної плати і посиленням глобальної конкурентоспроможності [33].
Дослідження економістів ОЕСР доводять те,
що саме податки на корпорації є найбільш шкідливі
для економічного зростання. Далі за негативним
впливом названі високі індивідуальні податки з
населення, і на третьому місці – майнові податки.
Корпоративні податки мають негативний
вплив на нагромадження основного капіталу, що
знижує його продуктивність, а це впливає на зниження росту ВВП. Безумовно, зниження податкового навантаження сприятиме збільшенню вільних коштів у суб’єктів господарювання, але, з
іншого боку, значно, щонайменше у короткостроковому плані, скоротить доходи бюджету. Часовий
лаг з моменту зміни податкової політики до
початку реального зростання доходів бюджету
становить від 0,5 до 2 років. А зміни в темпах
економічного зростання проявляються ще пізніше.
Розрахунки, проведені по країнах ОЕСР за 35–
річний період показали, що скорочення податкового тиску на 10% пунктів призводить до
зростання ВВП на 0,5-1% пункт за рік [34].
Зниження податкового тиску на суб’єктів
господарювання демонструють і країни Європейського Союзу 35. За період 2000-2009 рр. середнє
значення рівня оподаткування прибутку корпорацій
знизилося із 31,9 % до 23,5 % або на 8,4 %.
Найістотніше скорочення ставок оподаткування
корпорацій порівняно із 2000 роком показали
Бельгія – 22,5%, Данія – 21,8%, Кіпр – 19%,
Польща – 11 %, Чехія – 11 %, Латвія – 10 %. Серед
країн ЄС-27 найвищий рівень оподаткування
прибутку корпорацій існує у Мальти – 35%,
Франції – 34,4% і Бельгії – 34%, а найнижчий у
Кіпру та Болгарії – всього 10%, Латвії -15% та
Румунії – 16%. Показово те, що найнижчий рівень
корпоративного оподаткування демонструють
країни-нові члени ЄС.
На противагу цим глобальним тенденціям
зниження розмірів корпоративного податку, адміністрація Б.Обами пропонує отримати більше ніж
$220 мільярдів від корпоративних податків шляхом
запровадження у США більш жорсткої системи
оподаткування 8. На теперішній час, американські

компанії можуть відтермінувати сплату податку на
прибуток, отриманого за кордоном, до тих пір,
поки цей прибуток не повернеться в країну. План
Обами має намір піддати оподаткуванню всі
іноземні прибутки компаній незалежно від того, чи
планує фірма повернути їх в США чи реінвестувати
закордоном.
Європейські компанії, які заробляють більше за кордоном, ніж всередині своєї країни, очевидно будуть захищати іноземні прибутки від
високих вітчизняних податків: фірми можуть вільно рухатися у межах Європейського Союзу, як і
американські фірми можуть змінювати місце своєї
„дислокації” між різними штатами.
Для того, щоб у межах ЄС не виникало
розбіжностей у механізмі оподаткування корпорацій було взято курс на синхронізацію податкових
систем та гармонізацію податкової політики, які
передбачають зближення структури податків, механізмів стягнення, податкових ставок. Але податкова
уніфікація ще у процесі здійснення, що зумовлено
особливостями податкових систем та податкових
технологій європейських країн.
Розвиток теоретичних засад оптимального
оподаткування у європейських країнах на сьогодні
та найближчим часом матиме тенденції до швидкої
інтеграції світової економіки і наближення податкових систем європейських країн одна до одної;
радикальних змін технології оподаткування, комп'ютеризації податкового процесу; соціальноекономічних змін складу платників у зв'язку зі
зростанням кількості пенсіонерів; багатоканальних
джерел надходжень доходів.
Законодавці США мають узяти до уваги ці
глобальні тенденції для того, щоб зробити систему
оподаткування корпорацій конкурентною зі своїми
головними торговими партнерами – країнами
Європи.
Висновки. Для отримання конкурентних переваг Україні в умовах інтеграції у світовий
економічний простір важливо порівняти податкові
системи зарубіжних країн, зокрема країн ЄС. З
огляду на світові тенденції в оподаткуванні прибутку корпорацій Україні необхідно врахувати
зарубіжний досвід у напрямі реформування
української системи корпоративного оподаткування, яка має суттєві вади і є набагато обтяжливішою для ведення бізнесу порівняно з податковими системами розвинених країн. Вона має бути
реформована у частині зниження податкового
навантаження на підприємства (необхідно зблизити
податковий і бухгалтерський облік, що полегшило
б процедуру визначення платниками своїх податкових зобов’язань та знизило податковий тягар тієї
його частини, що пов’язана з технікою та витратами на стягнення податків; замість численних
законодавчих актів з оподаткування), зміни струк144

тури податкових вимог, забезпечення рівності у
податковому навантажені (замість надання численних податкових пільг поступово знизити ставку
оподаткування підприємств, що крім усього
іншого, створить рівні умови для їх функціонування).
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ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
ТА ПРОЦЕДУРУ ЙОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Здійснено аналіз функціонування фонду фінансування будівництва. Висвітлено основні аспекти
співучасті суб’єктів фонду. Досліджено найбільш важливі чинники, що викликають складність у розумінні
специфіки дії фонду фінансування будівництва.
Ключові слова: довіритель, договір на спорудження об’єкта будівництва, забудовник, управитель,
фонд операцій з нерухомістю, фонд фінансування будівництва.

Shparhalo G.E.

ABOUT THE FUND FINANCING AND HOW TO CREATION IN
UKRAINE
The analysis of functioning of fund of financing of building is carried out. The basic aspects of participation of
subjects of fund are reflected. Factors which cause complication in understanding of specific of action of fund of
financing of building are most essential explored.
Keywords: principal, agreement on building of building object, person building, manager, fund of operations
with the real estate, fund of financing of building.
Вступ. Протягом останніх років в Україні
активно створюється система фінансово-кредитних
механізмів, спрямованих на фінансування масового
будівництва житла. Зокрема, в Україні на початку
2008 року ліцензію на право залучати кошти
установників управління майном з метою фінансування будівництва житла мали 101 фінансова
компанія, які упродовж року створили 70 фондів
фінансування будівництва (ФФБ) та залучили
кошти на загальну суму 5,92 млрд. грн. Усього в
Україні на початок 2008 року діяло 311 ФФБ та 5
фондів для проведення операцій з нерухомістю
(ФОН) [4].

Однією з юридичних підстав створення
системи фінансово-кредитних механізмів є Закон
України „Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, що визначає загальні принципи, правові й організаційні основи залучення
коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво з
метою його фінансування, а також особливості
управління цими коштами. Згідно з цим законом,
суб’єктами такої системи фінансово-кредитних
механізмів під час будівництва житла є як
фінансова установа (управитель), що здійснює
управління коштами, так і фізичні та юридичні
особи (довірителі), які передали їх в управління.
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Оскільки мета передачі коштів, як правило, отримання довірителями у власність житла, то йдеться
про створення фінансовою установою ФФБ.
Необхідно зазначити, що рівень розвитку
ФФБ в Україні не відповідає зростаючим потребам
національної економіки та значно відстає від середньоєвропейских параметрів. Попри досить велику кількість бажаючих придбати нерухомість через
ФФБ, останні поки що не стали ефективним
механізмом реалізації інвестиційних проектів та
кредитування осіб на інвестування в житлове будівництво.
Проблемі створення та функціонування
ФФБ присвячено дуже мало наукових праць [5, 6,
7], в основному це законодавчі та нормативноправові документи, що розкривають лише теоретичні аспекти даного питання та є досить суперечливими і не повністю сформованими [1, 2, 3].
Метою написання статті є дослідження
найбільш важливих чинників, що викликають складність у розумінні специфіки дії ФФБ; теоретичний
аналіз процедури створення ФФБ; висвітлення
основних аспектів співучасті суб’єктів фонду;
аналіз функціонування ФФБ.
Фінансові установи створюють фонди за
власною ініціативою в порядку, визначеному законодавством України, залежно від мети створення
можуть бути:
 фонди фінансування будівництва (ФФБ);
 фонди операцій з нерухомістю (ФОН).
Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла. Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього фонду.
ФФБ може бути двох видів:
 ФФБ виду А;
 ФФБ виду Б.
Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної
одиниці об'єкта будівництва, споживчі якості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, одночасно він приймає
на себе ризик щодо недостатності залучених коштів
на спорудження об'єкта будівництва, та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію
незалежно від обсягу фінансування.
Для ФФБ виду Б:
 забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися рекомендацій управителя щодо
споживчих властивостей об'єктів інвестування, здійснювати спорудження об'єктів
будівництва без порушення графіків
будівництва та відповідно до проектної
документації і в межах загальної вартості
будівництва, погодженої з управителем та
своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі
виконання управителем графіка фінансування будівництва;



управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на
себе ризик щодо недостатності залучених
коштів на спорудження об'єкта будівництва [3].
Будівництво житла шляхом створення
ФФБ, є одним з найефективніших в Україні способів інвестування будівництва. Варто зазначити, що,
на відміну від ФОН, цей правовий інститут розвивається досить швидко. ФФБ не є юридичною
особою.
Суб’єктами системи фінансування будівництва є:
 довірителі (фізичні та юридичні особи),
 управитель ФФБ,
 забудовник,
 страхова компанія тощо.
Управителем ФФБ може стати лише банк
або інша фінансова установа. Що ж стосується
фінансових установ, які здійснюють виключні види
діяльності, такі як, компанії з управління активами,
то вони згідно із законодавством позбавлені можливості виступати управителем ФФБ.
У межах ФФБ може здійснюватися спорудження декількох об’єктів будівництва.
ФФБ вважається створеним після:
 затвердження управителем правил ФФБ,
 укладання договору з забудовником з
оформленням забезпечення виконання зобов'язань забудовника встановленням іпотеки,
 відкриття рахунку ФФБ.
Для кожного ФФБ відкривається окремий
рахунок. Управитель ФФБ на рахунку ФФБ,
відкритому в банку, акумулює, зберігає, обліковує
отримані у довірчу власність кошти. Управитель
для кожного ФФБ розробляє й затверджує правила
ФФБ та інші необхідні внутрішні документи, що
регламентують функціонування цього ФФБ.
Потрібно акцентувати увагу на правилах
ФФБ, які є обов'язковими для виконання всіма
суб'єктами системи фінансування будівництва та
визначають:
 вид ФФБ, процедуру його створення;
 порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя, довірителів та страхових компаній;
 порядок встановлення управління майном,
умови, особливості та обмеження здійснення управління майном;
 напрями та порядок використання залучених коштів;
 порядок участі у фонді та відмови від
участі в ньому;
 типи вимірних одиниць об'єктів інвестування;
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порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем;
 умови кредитування довірителя;
 розмір винагороди управителя;
 інші умови функціонування ФФБ.
Правила ФФБ є публічною пропозицією
для вступу до фонду особи, яка бажає стати
довірителем цього фонду, на підставі цих правил.
Після визнання довірителями правил фонду та
внесення до фонду грошових коштів у порядку,
визначеному договором про участь у фонді,
управитель фонду не має права вносити зміни та
доповнення до цих правил без письмової згоди всіх
довірителів. ФФБ діє до моменту виконання усіх
зобов'язань перед довірителями.
Для досконалого розуміння системи функціонування ФФБ виду А, зобразимо її схематично
(рис.1).

















Рис. 1. Система функціонування фонду
фінансування будівництва виду А
Ще однією важливою умовою створення
ФФБ є підписання управителем та забудовником
договору на спорудження об’єкта будівництва.
Управитель ФФБ за договором на спорудження об’єкта будівництва:
 відкриває поточний рахунок забудовника
та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у
спорудженні об'єкта будівництва;
 здійснює фінансування будівництва згідно з
графіком фінансування, який є додатком до
договору на спорудження об`єкта будівництва, в межах отриманих в управління
коштів за мінусом коштів оперативного
резерву – на умовах договору на спорудження об’єкта будівництва та правил ФФБ;
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здійснює контроль за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів;
щомісячно протягом терміну дії договору
надає забудовнику інформацію про закріплені за довірителями ФФБ об’єкти інвестування, підтверджуючи обсяг замовлення на будівництво;
надає забудовнику перелік довірителів
ФФБ, які повністю проінвестували об`єкти
будівництва і є остаточним підтвердженням обсягу замовлення на будівництво;
перераховує забудовнику наявні залишки
коштів оперативного резерву. Забудовник
за договором на спорудження об’єкта будівництва:
передає управителю ФФБ перелік об’єктів
інвестування в загальному будівництві,
який є попереднім обсягом замовлення на
будівництво, та майнові права на ці об'єкти
інвестування для подальшої передачі довірителям фонду на умовах правил фонду;
надає управителю технічну характеристику з основними даними щодо споживчих якостей об'єкта будівництва та
об'єктів інвестування (в т.ч. споживчі властивості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху, комфортності та інше);
визначає поточну ціну вимірної одиниці
об'єкта інвестування;
приймає на себе ризик щодо недостатності
залучених коштів на спорудження об'єкта
будівництва;
виконує свої зобов’язання за угодою щодо
організації спорудження об'єкта будівництва та своєчасно вводить об’єкт будівництва в експлуатацію незалежно від обсягу
фінансування;
повертає кошти до ФФБ на вимогу управителя у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови
довірителя від участі у ФФБ або у випадку
скорочення закріплених за довірителем
одиниць об’єкта інвестування, та у випадку
відкріплення від довірителя об’єкта інвестування за порушення останнім умов
договору з управителем;
вводить об’єкт будівництва в експлуатацію
та письмово повідомляє про це управителя;
не має права без письмової згоди управителя змінювати проектні рішення, ціни,
строки, виконувати додаткові роботи;
сплачує управителю винагороду за перерахування коштів на фінансування будівництва у розмірі та у порядку, передбаченому договором.

вання (житло), яке стане власністю позичальника після закінчення будівництва;
 гарантований захист інтересів довірителів на
законодавчому рівні. Відповідно до статті 17
Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю” у випадку
виникнення у фізичної особи потреби виходу з
ФФБ, кошти в найкоротший строк повертаються управителем за рахунок попередньо
сформованого оперативного резерву з огляду
на кількість закріплених за ним вимірних
одиниць об’єкта інвестування та поточної ціни
вимірної одиниці цього об’єкта інвестування
на день подання заяви про вихід із ФФБ.
Звичайно, у межах однієї статті неможливо
повністю висвітлити усі наявні проблеми, пов’язані
із практикою здійснення інвестування у нерухомість шляхом використання механізмів ФФБ.
Варто відзначити, що незважаючи на зазначені
недоліки та проблеми у правозастосовчій практиці,
фінансування будівництва за допомогою таких
фінансово-кредитних механізмів, як ФФБ має великі перспективи для поширення в Україні.

Особливу увагу необхідно звернути на документ, що регламентує умови співпраці довірителя з ФФБ. Таким документом виступає договір
про участь у ФФБ, який укладається за умови передачі коштів фізичною або юридичною особою в
управління, надання особою визначених правилами
ФФБ документів. Даний договір укладається після
затвердження правил ФФБ та укладення договору із
забудовником на спорудження об`єкта будівництва.
Управитель під час здійснення управління ФФБ несе відповідальність за дотримання
процедур управління майном, визначених правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ, несе
зобов’язання перед довірителями у межах договору
про участь у ФФБ.
Висновки. Відзначимо значні переваги
придбання житла через ФФБ:
 надійність усіх суб’єктів-учасників системи,
що виключає можливість бути ошуканим, адже
забудовник, перш ніж стати учасником ФФБ,
проходить ретельну перевірку управителем;
 обов’язковий регулярний контроль управителем проведення будівельних робіт забудовником та перевірка цільового використання
ним коштів за фактом досягнення певного
результату згідно з графіком провадження
будівництва та графіком фінансування. Такий
механізм дозволяє максимально захистити
інтереси довірителів (інвесторів) ФФБ та
спонукає забудовників неухильно дотримуватися строків та якості будівництва;
 участь у ФФБ незалежної фінансової установи, що переслідує свої комерційні інтереси і
яка є зацікавленою в успішній реалізації
проекту. У зв’язку з цим, кваліфіковане керівництво такої фінансової установи активно
бере участь у всіх стадіях будівництва — від
проектування і до закінчення будівництва та
передачі у власність житла, оскільки лише тоді
можна вважати, що мета управління ФФБ
досягнута. Це дуже прозора схема, що
практично виключає можливості зловживань і
нецільового використання коштів інвесторів;
 повне супроводження банком обслуговування
довірителів. Усю роботу щодо взаємодії з
довірителями – укладення угод, ведення листування та інформування щодо будівництва –
банк бере на себе, що є гарантією своєчасного
вирішення поточних питань;
 кредитування довірителів на придбання нерухомості, що споруджується у рамках ФФБ під
заставу майнових прав. У разі відсутності у
довірителя повної суми вартості квартири
банк надає кредит на купівлю житла в межах
створених ФФБ. Кредитування здійснюється
під заставу майнових прав на житло, що
купується. Водночас забезпеченням повернення за кредитом виступає об‘єкт інвесту-
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УДК 336.22 : 330.322
Мединська Т. В.

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення реалізації податкових стимулів інвестиційноінноваційної діяльності в Україні, окреслено основні напрями вдосконалення податкового законодавства з
метою активізації інвестиційних процесів.
Ключові слова: податки, податкові стимули, інновації, інвестиції, технологічні парки, спеціальні
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ANALYSIS NORMATIVELY LEGAL BASES IN THE FIELD OF TAX
STIMULATION INVESTMENT-INNOVATIVE TO ACTIVITY IN UKRAINE
An analysis is carried out normatively legal providing of realization of tax incentives investment-innovative to
activity in Ukraine, outlined basic directions of perfection of tax legislation with the purpose of activation of investment
processes.
Keywords: taxes, tax incentives, innovations, investments, technological parkas, special economic areas, tax
instruments, investment-innovative tax credit, investment discount.
міждержавні угоди щодо сприяння і взаємний захист інвестицій підписано з 70 країнами світу;
укладено 60 міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування практично зі всіма країнами СНД, Європи, багатьма країнами Азії, Північної і Південної
Америки і декількома країнами Африки;
16 травня 2008 року Україна набула статус
члена СОТ. Вступ України до СОТ дає
позитивний сигнал для активізації співпраці
між Україною і ЄС за всіма напрямами, в т.ч.
в інвестиційній сфері.
Станом на травень 2009 року індекс інвестиційної привабливості України, за розрахунками
Європейської Бізнес-Асоціації, зріс до 2,6. Попередній індекс вираховувався станом на лютий
2009 року та складав 2,2. Індекс інвестиційної
привабливості розраховується як середнє ариф-

Вступ. Визначальним завданням забезпечення ефективної реалізації податкових стимулів з
метою активізації інвестиційно-інноваційної діяльності є:
 створення рівних умов для ведення бізнесу та
інвестування в економіку України суб'єктами
господарювання різних форм власності;
 здійснення процесу інвестування на прозорих і цивілізованих принципах оподаткування;
 поліпшення структури інвестиційних джерел.
Україна пройшла важливі етапи на шляху
до інтеграції в світовий економічний простір [1].
1 березня 1998 року набула сили Угода про
партнерство і співпрацю з Європейським
Союзом;
ЄС і США надали Україні статус країни з
ринковою економікою;
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метичне оцінок п’яти аспектів інвестиційного клімату. Оцінка проводиться 78 інвестиційними компаніями, що працюють в Україні, та є більш оптимістичною, ніж рейтинги міжнародних агентств, які
здійснюють оцінку інвестиційного клімату на підставі макроекономічних показників [2].
У дослідженні і вивченні різних аспектів
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, використовувалося нормативно-правове законодавство у цій сфері [1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15].
Нами ставиться завдання проаналізувати
нормативно-правове забезпечення реалізації податкових стимулів інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, окреслити основні напрями вдосконалення податкового законодавства з метою активізації інвестиційних процесів.
Одним із найважливіших чинників поліпшення інвестиційного клімату в Україні є створення адекватного ринковій економіці правового
поля. Щодо чинного правового середовища, то в
Україні створено законодавчу базу в сфері регулювання інвестиційної діяльності.
Закон України „Про інвестиційну діяльність” вiд 18.09.1991 № 1560-XII (із змінами і
доповненнями) [3] визначив загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності
на території України. Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна
суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від
форм власності, а також на ефективне інвестування
народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції. Цим Законом (ст. 11), серед основних цілей
державного регулювання інвестиційної діяльності
передбачено створення пільгових умов інвесторам,
що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш
важливих для задоволення суспільних потреб
напрямах (у соціальній сфері; технічному і технологічному вдосконаленні виробництва; створенні
нових робочих місць для громадян, які потребують
соціального захисту; впровадженні відкриттів і
винаходів, в агропромисловому комплексі; в реалізації програм ліквідації наслідків Чорнобильської
аварії; у виробництві будівельних матеріалів; в
галузі освіти, культури, охорони навколишнього
середовища).
Закон України „Про інноваційну діяльність” вiд 04.07.2002 № 40-IV (із змінами і доповненнями) [4] визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми
стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки
України інноваційним шляхом. Ним передбачено
державну підтримку суб'єктів господарювання всіх
форм власності, що реалізують в Україні іннова-

ційні проекти, і підприємств, які мають статус
інноваційних. Згідно із цим Законом (ст. 3.2) одним
із принципів державної інноваційної політики є
здійснення сприятливої податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності. Ним передбачено державне регулювання інноваційної діяльності, встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності (ст. 6).
З 2000 року в Україні розпочали свою
діяльність технологічні парки. Законом України від
12.01.2006 року № 3333-ІV „Про внесення змін до
Закону України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших
законів України” [5], який набрав чинності з лютого 2006 року, відновлені суттєві заходи фінансової підтримки та цільового субсидіювання для 16
технологічних парків під час реалізації інноваційних проектів.
За функціональною спрямованістю технологічні парки представляють фактично всі галузі
економіки, а запроваджений для них спеціальний
режим дозволяє будь-якій юридичній особі ввійти
до складу учасників технопарку і реалізовувати
інноваційні проекти без територіальних та інших
обмежень за пріоритетними напрямами діяльності.
Крім фінансової підтримки, для реалізації
проектів технологічних парків виконавцям зазначених проектів державою надаються цільові субсидії
у вигляді:
 звільнення від ввізного мита під час ввезення в
Україну для реалізації проектів технологічних
парків нового устаткування, обладнання та
комплектуючих, а також матеріалів, які не
виробляються в Україні;
 податкового векселя на суми податкового
зобов'язання, що нараховуються згідно із Законом України „Про податок на додану вартість”
вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР (із змінами і
доповненнями) [6] при імпорті нового устаткування, обладнання та комплектуючих, зі
строком погашення на 720 календарних днів, а
під час імпорту матеріалів, які не виробляються
в Україні, зі строком погашення на 180 календарних днів з дня надання векселя органу
митного контролю;
 у вигляді суми податку на прибуток, одержаного під час реалізації проектів технологічних
парків, нарахованого в порядку, установленому
Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР (із
змінами і доповненнями) [7].
Зазначені податки, що нараховуються під
час виконання проектів технологічних парків, технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки технологічних
парків, їх учасників та спільних підприємств у
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строки, установлені Законом України „Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”
вiд 21.12.2000 № 2181-III (із змінами і доповненнями) [8] та іншими законодавчими актами.
Водночас на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, які є
виконавцями проектів технологічних парків, зараховуються 50 відсотків нарахованих податків, а
решта 50 відсотків зараховуються на спеціальний
рахунок керівного органу відповідного технологічного парку.
Технологічним паркам, їх учасникам та
спільним підприємствам під час реалізації проектів
технологічних парків дозволяється прискорена
амортизація задіяних у проекті технологічного
парку основних фондів і встановлюється щорічна
20-відсоткова норма прискореної амортизації
основних фондів 3 та 4 груп. Амортизація задіяних
у проекті технологічного парку основних фондів
групи 3 проводиться до досягнення балансової
вартості групи нульового значення.
Окремі заходи стимулювання інноваційної
діяльності передбачені також податковим законодавством.
Згідно із Законом України „Про податок на
додану вартість” вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР (із
змінами і доповненнями) [6] звільняються від
оподаткування операції з:
 оплати вартості фундаментальних досліджень,
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка отримує такі кошти
з рахунку Державного казначейства України
(пп. 5.1.22);
 безкоштовної передачі приладів, обладнання,
матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації,
внесених до Державного реєстру наукових
організацій (пп. 5.2.5);
 наукового і технологічного співробітництва
відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (п. 5.13).
Згідно із Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” вiд 28.12.1994
№ 334/94-ВР (із змінами і доповненнями) [7] до
валових витрат включаються витрати, пов’язані з
науково-технічним забезпеченням господарської
діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків (пп. 5.4.2).
Вітчизняні дослідні господарства науководослідних установ звільняються від сплати земельного податку (п. 2 статті 12 Закону України „Про

плату за землю” вiд 03.07.1992 № 2535-XII (із
змінами і доповненнями)) [9].
У 2008 році реально функціонували лише 3
із 16 створених технопарків („Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона”, „Вуглемаш” та
„Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”). У стадії реалізації перебувало 10 проектів технопарків (протягом
2005–2007 років – 51, 31 та 24 проекти відповідно).
Обсяг реалізованої технопарками інноваційної
продукції проти 2007 року скоротився в 3,5 рази і
склав 851,5 млн. гривень. Надходження до бюджетів та державних цільових фондів від реалізації
проектів технопарків склали 66,2 млн. грн., що в 3,5
та в 3,1 рази менше, ніж у 2006 та 2007 роках (230
млн. грн. і 209,3 млн. грн. відповідно). На спеціальні рахунки з 2000 року по 2008 рік було зараховано майже 510 млн. грн., а в 2008 році всього 1,4
млн. грн. Питома вага витрат технопарків на
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в загальних витратах на виконання ними
проектів перебуває у діапазоні від 1% до 3%, а
питома вага виробленої технопарками інноваційної
продукції в загальному обсязі інноваційної продукції в Україні зменшилася з 9,4% у 2005 році до
7,5% у 2007 році. Результати функціонування
технологічних парків свідчать про їхній мінімальний вплив на інноваційний розвиток в Україні,
а також поступове згортання ними наукової та
інноваційної діяльності [10].
Таким чином, відновлення технопаркам з
лютого 2006 року пільгового режиму оподаткування (Закон України від 12.01.2006 №3333-ІV)
не сприяло пожвавленню їхньої діяльності.
Набагато більший спектр стимулів передбачено Проектом Податкового Кодексу України від
21.07.2009 № 2215, підготовленим урядом України,
зокрема [11]:
 надання податкового векселю на сплату
ПДВ під час купівлі обладнання і матеріалів для
реалізації проектів технопарків;
 звільнення від оподаткування прибутків
технопарків, оплати вартості науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) за рахунок бюджетних коштів, а також операцій з постачання продуктів НДДКР та інтелектуальної власності;
 пільгове оподаткування продажу енергоефективного обладнання, прибутку, отриманого від
енергозберігаючих заходів;
 надання інвестиційно-податкового кредиту
під час реалізації інноваційних проектів тощо.
Законом України „Про оподаткування
прибутку підприємств” вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР
(із змінами і доповненнями) [7] передбачені податкові стимули у сфері інвестування. Так, у пункті
4.2.5 статті 4 зазначено, що суми коштів або
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вартість майна, що надходять платнику податку у
вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у
корпоративні права, емітовані таким платником
податку (в тому числі грошові або майнові внески,
згідно з договорами про спільну діяльність на
території України без створення юридичної особи),
не включаються до складу валового доходу. Таким
чином, законом передбачається, що з таких сум
коштів не стягується податок на прибуток підприємств.
Інституційно-правову основу ефективності
інвестиційної діяльності доповнює також низка
указів Президента та постанов Верховної Ради
України. Водночас при Кабінеті Міністрів України
створена Рада інвесторів (утворена згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня
2007 року № 37) [12], яка є основним консультативно-дорадчим органом з підготовки пропозицій
щодо формування державної інвестиційної політики.
Указом Президента № 1873/2005 від
30.12.2005 було створено Державне агентство
України з інвестицій та інновацій [13], яке реалізує
заходи зі створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, сприяє спрощенню і налагодженню контактів між учасниками інвестиційного
процесу, здійснює формування бази даних інвестиційних і інноваційних програм і проектів. Агентство є центральним органом виконавчої влади,
одним з головних завдань якого є створення ефективного механізму інформування потенційних інвесторів про інвестиційні можливості України і
надання практичної допомоги інвесторам.
Найбільш привабливими для інвесторів є
такі галузі економіки, як металургія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова промисловість. Але дедалі більше привертають увагу
інвесторів такі галузі, як автомобільна промисловість, споживча електроніка, високі технології,
вітроенергетика, сонячна енергетика, виробництво
біопалива, телекомунікації, логістика і деякі інші.
Окрім наведених вище інвестиційно-інноваційних стимулів, Проектом Податкового Кодексу
України від 21.07.2009 № 2215, підготовленим
Урядом передбачено низку стимулів щодо таких
податків [11]:
1. Податок на прибуток підприємств:
 надання інвестиційної знижки (зниження
ставки податку в розмірі 20% у разі інвестування коштів на придбання нових основних засобів класифікаційних груп 4, 5
(окрім легкових автомобілів) та 6, об’єктів
нематеріальних активів групи 4, що в
подальшому використовуються у господарській діяльності такого платника не менше
3 років);



інвестиційно-інноваційний податковий кредит (тобто відстрочка податкового зобов’язання, яка надається підприємству з
метою збільшення його фінансових ресурсів для виконання інвестиційно-інноваційних проектів);
 пільги на інвестування об’єктів інфраструктури, які передаються в державну або
комунальну вартість;
 збільшення до 16 груп основних засобів, а
їх класифікація здійснюється відповідно до
вимог національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку „Основні засоби” (тобто, з різними строками використання та різними нормами амортизації,
які дають можливість прискорити списання
вартості активних основних фондів проти
діючого порядку);
 передбачається введення для виробників
високотехнологічної продукції та інноваційних підприємств 25% ставки амортизації до первісної вартості основних засобів;
 рівень амортизаційної знижки щодо активної частини основних фондів буде збережено і навіть збільшено, зокрема, щодо
комп’ютерної техніки.
2. Податок на додану вартість: створюються передумови інвестиційної привабливості шляхом
встановлення права на відшкодування ПДВ за
результатами 2-ох звітних періодів для платників,
які експортують продукцію, мають інвестиційні
витрати і здійснюють сезонну діяльність.
Передбачено преференції в частині видачі
податкового векселя з терміном погашення на 360
день з метою:
 стимулювання заходів з енергозбереження;
 стимулювання і підтримки розвитку виробництва високотехнологічної продукції в
Україні;
 стимулювання інноваційної діяльності;
 стимулювання реконструкції і модернізації
діючих і будівництва нових об’єктів нафтопереробної і нафтохімічної галузей;
 внесків до статутного фонду підприємств.
3. Акцизний податок: відповідно до стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку в частині енергозбереження і поліпшення екологічного стану довкілля, розділом передбачено запровадження:
- зниженої ставки податку на бензини,
моторні суміші з вмістом біоетанолу;
- диференціація ставок акцизного податку
на дизельне пальне залежно від вмісту масової
частини сірки.
4. Податок на доходи фізичних осіб: удосконалено
систему оподаткування пасивних доходів шляхом
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зниження ставки оподаткування дивідендів з 15%
до 5% на два роки.
5. Екологічний податок: передбачається застосування до ставок податку понижуючого коефіцієнту 0,8 у разі, якщо такі платники запроваджують нові технології (за невиконання заходів
щодо зменшення обсягів викидів, скидів і розміщення відходів передбачено щорічне підвищення
розміру екологічного податку на 20%).
6. Спеціальні податкові режими: на відміну від
спеціального режиму оподаткування технопарків та
їх учасників, для СЕЗ і ТПР передбачено нові
форми податкового стимулювання:
 запропоновано новий механізм стимулювання інвестиційної діяльності експортноорієнтованих підприємств, який відповідає
вимогам Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур
(м. Кіото);
 для суб’єктів спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ), де запроваджено митний
режим спеціальної митної зони, передбачено
особливий порядок сплати ПДВ під час
переміщення через межі СЕЗ передбачених
інвестпроектами товарів (за винятком транспортних засобів, підакцизних товарів та
товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД);
 відповідно до стандартів Угоди про субсидії
та компенсаційні заходи системи угод
ГАТТ/СОТ, пропонується запровадити нові
принципи податкового стимулювання інвестиційної діяльності у депресивних регіонах:
 вексельна форма сплати ПДВ під час імпорту
устаткування, обладнання і комплектуючих до
них (строк погашення векселя 90 днів, який
Кабмін має право продовжувати залежно від
технологічних особливостей конкретного виробництва);
 зарахування на спецрахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства, 50% суми
нарахованого податку на прибуток, протягом 5
років з моменту отримання першого прибутку від
реалізації інвестиційного проекту за умови
цільового використання отриманих коштів;
 можливість надання місцевими органами влади
додаткових пільг з податків (зборів, обов’язкових
платежів), які зараховуються до відповідних місцевих бюджетів, окрім податку на доходи фізичних осіб;
 загальна сума податкових пільг не повинна перевищувати суму інвестицій, фактично внесену
суб’єктом ТПР у реалізацію інвестиційного проекту.
Державне агентство України з інвестицій
та інновацій розробило проект Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення умов для стимулювання переходу

економіки України на інноваційну модель розвитку” від 21.05.2009 р. [14], який спрямований на
поліпшення системи державного управління у цій
сфері, створення інноваційної інфраструктури та
захисту прав суб’єктів інноваційної діяльності. Цим
законопроектом передбачається надання відповідних преференцій а саме:
- звільнити від сплати ввізного мита під час
ввезення в Україну необхідних для виконання
інноваційної програми, інвестиційного і/або інноваційного проекту нового устаткування, обладнання,
комплектуючих, а також матеріалів, що не виробляються в Україні;
- впровадити відстрочку платежу ПДВ під час
імпорту нового устаткування, обладнання, комплектуючих, а також матеріалів, що не виробляються в
Україні;
- 50% від суми податку на прибуток одержаного
під час реалізації інноваційної програми, інвестиційного і/або інноваційного проекту залишати у
розпорядженні інноваційного підприємства;
- встановити земельний податок для інноваційних підприємств за ставкою у розмірі 50% діючої ставки оподаткування.
Зазначені пільги з податків в частині, не
перераховуються до бюджету, а зараховуються на
спеціальні рахунки з подальшим використанням
вказаної на їх проведення НДДКР, та виключно для
цілей інноваційної діяльності, розширення власних
науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.
Висновки. Проаналізувавши нормативноправове регулювання інвестиційно-інноваційної
діяльності, варто вказати на низку недоліків:
 можливість неоднозначного трактування норм
податкового законодавства (зокрема відсутність єдиної термінології), збільшує ризик виникнення конфліктів між платниками податків
та контролюючими органами, негативно позначається на інвестиційній активності підприємницьких структур;
 несистематизованість податкового законодавства, значна кількість і частота внесення змін
та доповнень до нормативно-правових актів
значно ускладнює прийняття інвестиційних
рішень (зокрема іноземними інвесторами, більшість з яких не в змозі відстежити всі зміни, а
тому не знають, які саме податки, коли і за
яким порядком повинні сплачувати), що знижує привабливість національної економіки для
іноземних інвесторів [15];
 громіздкий перелік законодавчої бази, яка
може суперечити постановам і указам Уряду,
обмежує можливості щодо формування їх
власної політики інвесторів на середньо- та
довгостроковий період, що призводить до
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високих економічних ризиків, а не сприяє стимулюванню інвестицій.
Вдосконалення податкового законодавства,
передбачене проектом Податкового кодексу, сприятиме підвищенню стимулювання інноваційноінвестиційної сфери, подальшому інтегруванню
України до світової спільноти шляхом адаптації податкового законодавства України до законодавства
ЄС, знизить податкове навантаження на економіку.
Залишається лише питання часу його прийняття,
враховуючи політичну та економічну нестабільність в державі, що склалася.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В
КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ
У статті проведено дослідження проблеми управління державною заборгованістю. Розглядаються
різноманітні методологічні підходи щодо управління та контрольованості боргу, а також ефективні способи
вирішення проблеми державної заборгованості.
Ключові слова: державний борг, управління та контрольованість боргу.
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THE MANAGEMENT OF PUBLIC DEBT IN THE CONTEXT OF
CRISIS IN UKRAINE
The article is devoted to the concept of public debt. We consider various methodological approaches to the
management and controllability of the debt, as well as effective ways to solve the problem of public debt.
Keywords: debt, debt management and monitoring..

Вступ. Постійно зростаючі обсяги зовнішнього фінансування, нестабільність національної
грошової одиниці, вплив численної кількості зовнішніх шоків значно погіршують економічне
становище України та її місце у світовій економіці,
тим пак за умов світової фінансової кризи. Зовнішні запозичення останніми роками залишались
найдоступнішим і найлегшим способом залучення
коштів для фінансування дефіциту бюджету України та погашення раніше накопиченої заборгованості. Надмірна акумуляція державного боргу
зумовлює необхідність удосконалення системи
управління боргом та пошуків нових шляхів подолання проблеми державної заборгованості.
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саме управління розміщенням запозичених коштів
є основою усієї системи управління боргом
держави [6]. На думку Т. Вахненко, необхідність
створення в Україні довгострокових умов для
стабільності фінансової системи, забезпечення
зовнішньоекономічної позиції держави актуалізує
проблему розробки довгострокової концептуальної
основи управління національним боргом України
[1].
Метою дослідження є систематизація методів управління заборгованістю та головні принципи врегулювання проблеми державного боргу.
Основний матеріал дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів.
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Рис. 1. Рейтинг країн світу за обсягом зовнішнього боргу 2009р.

Аналіз останніх публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Різні аспекти
аналізу проблеми управління зовнішньою державною заборгованістю розкрито у працях як західних, так і українських вчених. Зокрема у працях
Василика О., Лютого І., Лісовенка В., Новицького
В., Енга, Ф. Ліса М., Мауера Л., Херріса Дж., Сакса
Дж., Ітона Дж., Кругмана М., П.. Шпачук В.
вважає, що управління державним боргом, насамперед, спрямоване на забезпечення стабільності і
зростання економіки [5]. С. Юрій стверджує, що

За роки незалежності України державний
борг початково формувався під впливом потреб
фінансування бюджетних видатків, що й зумовило
його структуру та обсяги. Але з 2006 р. на перше
місце вийшли потреби комерційних установ та
корпоративного сектора. До основних причин
швидкого зростання зовнішнього боргу України за
роки її незалежності відносять: необхідність
збільшення валютних резервів для забезпечення
стабільності національної грошової одиниці, дефіцит бюджету, залежність від імпорту енергоносіїв,
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потреби реформації та модернізації більшості галузей національної економіки.
Згідно з рейтингом країн світу, за показником зовнішнього боргу Україна займає 37 місце
(101,7 млрд. дол. США станом на 01.01.2009р.), на
першому місці США (13,750 трлн. дол. США), на
другому – Велика Британія (9,041 трлн дол. США)1.
На рис. 1 зображено рейтинг країн з 18 по 37 місце.
Отож попереду України з більшою заборгованістю
перебувають як високорозвинуті країни (США,
Великобританія, Німеччина, Франція, Нідерланди,
Японія, Швейцарія, Австрія) так і ті країни що
розвиваються (Румунія, Казахстан).
Американський економіст Кеннет Рогофф2
вважає, що величезний розмір державного боргу
все-таки може поставити під загрозу відновлення
світової економіки. Йдеться про державний борг
найрозвиненіших держав світу, насамперед, США,
Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії
[3, с. 4]. Економісти підрахували, що протягом
трьох років після фінансової кризи державний борг
зростав у середньому на 86%. Отже науковці прогнозують, що заборгованість високорозвинутих держав до 2014 року зросте, в середньому на 30%
(рис. 2).

сторами і кредиторами, які держава, як позичальник взяла на себе, оформляючи договір запозичення коштів;
- єдності – урахування в процесі управління державним боргом всіх видів зобов’язань,
емітованих як центральним урядом, так і місцевими
Радами;
- зниження ризиків – розміщення і погашення позик у такий спосіб, щоб максимально
знизити вплив коливань кон’юнктури світового
ринку капіталів і спекулятивних тенденцій ринку
цінних паперів на ринок державних зобов’язань;
- оптимальність структури – підтримання
оптимальної структури боргових зобов’язань держави за строками обігу і погашення, пом’якшення
„піків платежів”;
- збереження фінансової незалежності –
підтримання оптимальної структури боргових зобов’язань держави між інвесторами – нерезидентами,
поступове заміщення зовнішнього запозичення
внутрішнім;
- зниження вартості обслуговування державного боргу, в тому числі й за рахунок дострокового викупу боргових зобов’язань держави;
- прозорості – дотримання відкритості і

Рис. 2. Прогноз збільшення державного боргу у країнах Великої сімки
у 2008-2014 роках, % ВВП [3, с. 5]

З метою мінімізації збитків під час виникнення кризових боргових ситуацій світове співтовариство визначило головні принципи врегулювання проблеми державного боргу:
- безумовності – забезпечення безумовного
виконання державою всіх зобов’язань перед інве-

повної прозорості запозичень, починаючи від розгляду їх доцільності до остаточного погашення,
забезпечення доступу міжнародних рейтингових
агентств до достовірної інформації про економічний стан у країні – позичальнику [2, с. 49].
Світова практика дала змогу сформулювати окремі принципи, які є базовими у процесі
управління борговими зобов’язаннями. Передусім
заходи уряду спрямовані на зменшення боргового
тягаря для бюджету через проведення реструктуризаційних операцій, вдосконалення бюджетного

1

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
/ rankorder/2079rank.html.
2
Див. докладніше: Кравчук К. Чекайте на дефолти /
К. Кравчук // Контракти.- 2009.- №51-52.- С. 4-5.
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процесу, розширення діапазону курсових коливань,
що дає змогу зменшити потребу у зовнішньому
фінансуванні для підтримання платіжного балансу
та знизити відсоткові ставки з метою стимулювання інвестиційної активності [6, с. 7].
Метою управління державним боргом є
отримання необхідної кількості грошових коштів з
виплатою якнайменших відсотків, підтримка стабільного курсу державних цінних паперів. Управління державним боргом, насамперед, спрямоване
на забезпечення стабільності і зростання економіки,
удосконалення структури державного боргу,
протидію „відпливу” капіталу за кордон і зменшенню пасивності платіжного балансу, а також
регулювання грошового обігу та обмеження зростання вартості урядового боргу.
Управління державним боргом повинне
розглядатися у вузькому і широкому розумінні.
Управління у широкому розумінні – є одним з
напрямів фінансової політики держави, пов’язаної з
діяльністю в якості позичальника, кредитора і
гаранта, входить у компетенцію державних органів
влади і управління. Саме вони визначають загальний обсяг бюджетного дефіциту і, отже, обсяг
позик, необхідний для його фінансування, основні
напрямки й цілі впливу на грошовий обіг, кредит,
виробництво, зайнятість, можливість і доцільність
здійснення різних загальнодержавних програм.
Управління державним боргом у вузькому
розумінні – це сукупність дій, пов’язаних із підготовкою до випуску і розміщенням довгострокових
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Отже, управління державним боргом – це
комплекс заходів, що приймаються державою в
особі її уповноважених органів щодо визначення
місць і умов розміщення і погашення державних
позик, а також забезпечення гармонізації інтересів
позичальників, інвесторів і кредиторів.
У процесі управління державним боргом
повинні вирішуватись такі завдання:
1) пошук ефективних умов запозичення
коштів з точки зору мінімізації вартості боргу;
2) недопущення неефективного та нецільового використання запозичених коштів;
3) забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків;
4) визначення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями
за умови збереження фінансової рівноваги в країні;
5) забезпечення стабільності валютного
курсу та фондового ринку;
6) мінімізація вартості боргу для позичальника;
7) недопущення переповнення ринку позиковими зобов’язаннями держави і різкого коливання їх курсу.
Управління зовнішнім боргом має здійснюватись як інтерактивний процес з урахуванням
реакції економічної системи загалом і кожного її
елемента зокрема. Метою даного підходу є досягнення встановлених параметрів платоспроможності
та позитивних результатів, які має демонструвати
економіка країни (рис. 3).

Система управління економікою та фінансовою
політикою
держави
Система управління зовнішнім державним
боргом

Об’єкт управління –
зовнішній державний борг

Вхідні доповнення
(впливи)
Рис. 3. Управління зовнішнім державним боргом у системі управління
економікою та фінансової політики держави. За: [5, с. 294].

зобов’язань держави, регулюванням ринку державних цінних паперів, обслуговуванням і погашенням
державного боргу, наданням кредитів і гарантій.

Управління розміщенням запозичених
коштів є основою усієї системи управління боргом
держави. Залучені кошти повинні використову158

ватися для фінансування зростання виробничих
потужностей. За умови збільшення виробництва товарів не лише для внутрішніх потреб, а й експорту
продукції, необхідного для одержання іноземної
валюти на обслуговування та погашення зовнішнього боргу. Якщо цього не буде, то платежі з
обслуговування боргу досягнуть неприпустимо
високої частки експорту та вітчизняного виробництва і як результат комерційні кредитори, побоюючись ймовірних неплатежів, скорочуватимуть
кредитування країни.
Тому система управління зовнішньою заборгованістю країни означає управління всіма стадіями і охоплює:
- аналіз кредитоспроможності – можливість країни позичати кошти;
- оцінку платоспроможності – здатності
обслуговувати борг;
- контроль рівня зовнішньої заборгованості;
- контроль за складом зовнішнього боргу.
Серед основних концептуальних засад
ефективного управління зовнішнім державним боргом виділяють:
1) планування боргу й управління ним
повинне відповідати засадам загальної фінансової
політики держави, встановлених пріоритетів розвитку економіки, макроекономічної стабілізації;
2) управління зовнішнім боргом має здійснюватись на довгостроковій стратегічній основі як
цілісний циклічний і багатостадійний процес;
3) залученню та управлінню державними
боргом має передувати ґрунтовний підготовчий
етап визначення стратегії щодо зовнішніх запозичень, цілей, завдань, сценаріїв ймовірних ситуацій та наслідків, використання методів та
інструментів залучення коштів та управління ними,
розподілу обов’язків серед суб’єктів управління,
розробки інших методологічних аспектів;
4) управління зовнішнім державними боргом має забезпечувати досягнення не окремо взятих
цілей, а їх груп – економічних, політичних, соціальних, цілей забезпечення національної та економічної безпеки держави;
5) поточне, оперативне управління зовнішнім державним боргом країни необхідно здійснювати в межах довгострокової стратегії управління економікою [5, с. 292].
Світовий досвід вирішення проблеми зовнішньої заборгованості припускає три можливих сценарії:
1. Оптимістичний. Країна – боржник
поступово виплачує не тільки відсотки, але й суму
основного боргу. Для цього необхідним є стійкий
тривалий профіцит бюджету, за рахунок якого і
відбувається погашення боргів.
2. Песимістичний. Погашення основного
боргу і процентних платежів рефінансується за
рахунок нових іноземних кредитів. Зовнішній борг

набуває форми фінансової піраміди, яка у
перспективі неминуче розвалиться, що й призведе в
кінцевому випадку до відмови повертати борги.
Відмова від сплати боргу має тільки одну перевагу
– відсутність необхідності його обслуговувати і
повертати. Однак, країна – боржник має більш
істотні витрати: зменшення прибутків від міжнародної торгівлі, вилучення з міжнародного ринку
позик, арешт активів.
3. Нульовий. Країна – боржник вчасно
виплачує відсотки по кредитах, а сума нових
іноземних позик не перевищує суми, виплаченої в
рахунок погашення боргу. У результаті, зовнішній
борг надовго заморожується.
Висновки: проблема державної заборгованості зайняла чільне місце в наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Усі без
винятку науковці визнають те, що надмірна державна заборгованість є проблемою третього тисячоліття. Державний борг здійснює істотний вплив
на загальноекономічний стан країни й обумовлює
фінансову політику держави у зв’язку з необхідністю його обслуговування та погашення.
Якщо значно скоротити зовнішні та внутрішні боргові зобов’язання держав практично неможливо, то
необхідно акцентувати увагу на удосконаленні
системи управління заборгованістю, а також розробці ефективних методів раціонального розподілу
запозичених коштів, оскільки державні фінанси та
світові фінансові ринки розвиваються дуже динамічно проблема державної заборгованості завжди
буде актуальною, а потреба у нових дослідженнях
та нових підходах до управління боргом є вимогою
часу.
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Вступ. Становлення нової економічної системи в Україні характеризується переходом від
командно-адміністративної до ринкової економіки.
Адміністративна економічна система, яка панувала
аж до початку 90-х років минулого століття,
опиралася на тотальне державне регулювання всіх
сфер підприємництва і виявилася низькоефективною. Розпочатий на початку 90-х років перехід
України до ринкової економіки здійснювався
шляхом демонтажу системи тотального державного
регулювання економічних процесів і поступової
трансформації на засадах ринкового саморегулювання за певного збереження державного
регулювання. Усе це мало позитивний вплив на
розвиток вітчизняного підприємництва. Разом з
тим, його показники залишаються ще значно
нижчими, ніж у розвинених країнах з ринковою
економікою. Значною мірою це обумовлено низькою ефективність діючої системи фінансового
регулювання економіки. До нині не вирішеними
залишаються як теоретичні, так і практичні проблеми формування механізмів фінансового стимулювання та підтримки підприємницької діяльності.
Значний внесок у розв’язання проблем розвитку підприємництва в умовах транзитивної економіки здійснили такі вітчизняні та російські науковці, як Абалкін Л.І., Александрова В.П., Воротіна Л.І.,
Башнянин Г. І., Геєць В.М., Гончарова Н.П.,
Долішній М.І., Козоріз М.А., Мельник А. Ф.,
Мікловда В.П., Реверчук С.К., Смовженко Т. С. та
інші. Однак, проблема активізації та стабілізації
вітчизняного підприємництва вимагає нових сис-

темних підходів до визначення регулюючої ролі
держави щодо суб’єктів підприємницької діяльності та її впливу на формування в країні сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Результати дослідження. Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить
від її фінансової політики. Сучасний тип економічних відносин передбачає втручання держави
на рівні, що є мінімально достатнім для того, щоб
забезпечити бажані темпи розвитку економіки на
довготривалу перспективу. Передусім висуваються
певні вимоги до структури інструментів державного регулювання, головною з яких є мінімізація
використання адміністративних важелів. У таких
умовах провідні позиції у державному регулюванню економіки займають податкові інструменти.
Серед найважливіших інструментів державного
регулювання економіки і економічної політики
взагалі є бюджет і податки.
Бюджет як економічна категорія – це
сукупність суспільних відносин під час формування, розподілу та використання централізованого
фонду коштів на рівні держави й органів місцевого
самоврядування, необхідних державі і місцевому
самоврядуванню для виконання їхніх завдань і
функцій [7, с. 109]. В перехідних умовах провідна
роль бюджету у перерозподілі фінансових ресурсів є
об'єктивною реальністю. Адже бюджет є найбільш
дієвим інструментом регулювання економічних процесів.
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідно достат160

ні кошти, які акумулюються в бюджеті. Загальнодержавні фінанси використовуються для розподілу і
перерозподілу з метою задоволення потреб загальнодержавного споживання через державний та
місцеві бюджети й державні цільові фонди. У
більшості країн з ринковою економікою через
бюджет перерозподіляється 30-50% ВВП. Через
Державний бюджет України перерозподіляється
близько 30 % ВВП [8, с. 136]. Провідна проблема
полягає у тому, щоб знайти зважені форми і методи
цього перерозподілу.
Основними джерелами формування доходів бюджету є податки, збори та інші обов'язкові
платежі. Зазначені джерела є не тільки методом
формування доходів бюджету, а ще й інструментом
впливу держави на діяльність їх платників –
суб’єктів підприємницької діяльності.
Основою фінансової системи в кожній
країні є податкова система. Україна протягом останніх років створює свою власну податкову систему,
яка враховує досвід інших країн та особливості
розвитку вітчизняної економіки. Податкова система
України ґрунтується на таких основних принципах:
- стимулювання до виробничої та інвестиційної активності;
- обов'язковості сплати податків;
- рівності суб'єктів оподаткування та недопущення податкової дискримінації;
- стабільності та рівномірності сплати податків;
- інфляційної нейтральності;
- соціальної справедливості;
- наукової обґрунтованості;
- гласності.
На відміну від розвинених країн світу,
податкова система України характеризується переважання непрямих податків. Вона ґрунтується на
двох основних податках – на додану вартість і на
прибуток підприємств. В Україні ще не створено
дієву система оподаткування. Тут діє дуже складний
механізм справляння різних видів податків, який
характеризується нестабільністю, непрозорістю та
нерівністю відносно платників.
При врахуванні впливу податкової системи
на діяльність та поведінку платників податків пропонують використовувати податкову систему для
забезпечення певної бажаної поведінки суб'єктів
оподаткування, хоча це не завжди сприяє зростанню надходжень до бюджету. Так, наприклад,
якщо потрібно захистити від конкуренції вітчизняні
підприємства окремого сектора економіки, то можна підвищити оподаткування підприємств конкурентів або їх продукції. При цьому очікується, що
запровадження вищих податків на конкурентів та їх
продукцію примусить останніх встановлювати такі
ціни, які будуть вищими за ціни на продукцію
місцевих підприємств, котрих захищають за допо-

могою податкової політики. Однак внаслідок такого підходу населення буде змушене купувати товари за більш високими цінами. Подібна практика є
недоречною, оскільки під час її застосування податкова система використовується для досягнення
цілей, які їй зовсім не притаманні. Оскільки „захищеним” місцевим галузям фактично надаються
субсидії за рахунок громадян та без їх відома.
Також може виникнути бажання стимулювати виробництво певних товарів чи продукції.
Так, якщо стимулюється виробництво верстатів, то
кожному підприємству, яке їх виробляє будуть
надані певні податкові привілеї. В результаті такого
стимулювання ті надходження до бюджету, що
мали б сплатили виробники верстатів, має забезпечити хтось інший, тобто інші платники податків
будуть змушені сплачувати до бюджету більше,
фактично надавати субсидії виробнику верстатів
незалежно від того, бажають вони цього, чи ні.
Якщо визначити головну мету податкової
системи як забезпечення надходжень до бюджету і
побудувати її відповідним чином, то тоді не
виникатимуть приховані податкові субсидії та не
буде перекручень у розподілі податкового навантаження. На жаль, досвід функціонування народного
господарства в Україні показує недоліки чинного
правового регулювання, головними з яких є:
некомплектність законодавчої бази, невідповідність законів умовам господарювання, нестабільність та неефективність.
Серед основних моментів, які характеризують податкову систему з точки зору регулювання підприємницької діяльності є:
1. Частка податкових надходжень у доходах бюджету.
2. Структура податкової системи.
3. Рівень податкового навантаження.
4. Відповідність податкової системи принципам її побудови, встановленим законодавчим
шляхом.
5. Наявність особливих режимів оподаткування для окремих категорій платників.
6. Рівень законодавчого забезпечення податкової системи [3, с. 11].
Дві перші характеристики податкової системи забезпечують висвітлення питання щодо
бюджетних обмежень використання податків у якості регулятора розвитку підприємницької діяльності, що полягає у максимальному зниженні податкового тиску. Однак, його вирішення обмежують відповідні бюджетні обмеження.
Одним із основних інструментів податкового регулювання підприємницької діяльності є
податкові пільги. Завдяки їх застосуванню досягається зниження рівня податкового навантаження на певні категорії платників податків.
Однак їм притаманні і негативні моменти, такі як:
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зниження рівня наповнення бюджетів, деформація
конкурентних умов, зміна господарської поведінки
платника з метою переведення здійснюваних
операцій до категорії пільгових тощо [3, с. 13].
Порушуючи питання „податкового тягаря”,
необхідно, наголосити, що обтяжливість податкової
системи України визначається, насамперед, не
величиною податкових ставок, а складністю й нестабільністю системи податкового адміністрування,
обмеженістю господарських оборотів, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств.
Отже, зниження податкових ставок сприятиме,
перш за все, переорієнтації вивільнених коштів
підприємств на фінансування цих витрат та відновлення прийнятного рівня рентабельності бізнесу.
Перспективи децентралізованого фінансування
завдань розвитку, що забезпечать зростання бази
оподаткування в довгостроковому періоді, видаються за таких умов досить сумнівними.
Комплексність податкового реформування,
передусім, пов’язується з прийняттям Податкового
кодексу. Проте, до сьогоднішнього часу в
українському суспільстві відсутня узгодженість
щодо того, якою має бути вітчизняна податкова
система. Важливим чинником цього є загострення
політичного протистояння. Привертає увагу і той
факт, що в Україні до сих пір не сформовано
узгодженої концепції бюджетно-податкової політики. Невизначеним залишається і можливий вплив
на структуру бюджетних витрат та податкову
систему України її вступ до СОТ. Останнім часом
все частіше з’являються думки щодо узгодження
економічної, в тому числі й податкової, політики на
просторах СНД. Зрештою, орієнтири європейської
інтеграції України також потребують поступового
руху до європейської системи оподаткування.
Довгострокове економічне зростання та якісна
структурна перебудова вітчизняної економіки потребують мобілізації сил в усіх напрямах державної
економічної політики. Через це на теперішньому
етапі побудови податкової системи, насамперед
необхідно виходити з потреби максимізації дії
регуляторної та стимулюючої функцій.
Чільне місце в фінансовому регулюванні
підприємництва посідають податкові пільги. Система пільг є своєрідним орієнтиром для юридичних
і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, форми одержання доходів. Пільги є ефективним засобом зниження податкового тиску на
платника, сприяють створенню сприятливих умов
для окремих господарських суб'єктів. Водночас,
ринковий механізм передбачає створення рівних
умов діяльності для всіх підприємницьких
структур, і тому перелік пільг в оподаткуванні не
повинен бути значним.
Одним з важливих напрямів фінансового
впливу держави на суб’єктів підприємництва є

встановлення норм амортизаційних відрахувань,
визначення методів нарахування амортизації, застосування прискореної амортизації з метою сприяння
розвитку науково-технічного прогресу.
До фінансових стимулів належить також
державне фінансування розвитку галузей народного господарства, їх структурної перебудови, підготовки і підвищення кваліфікації робочої сили, науково-дослідних робіт, природоохоронних заходів.
Фінансова підтримка підприємництва в
Україні з боку держави в основному здійснюється
через Український фонд підтримки підприємнитва,
Державний інноваційний фонд, фонд підтримки
фермерських господарств. Основними формами підтримки є асигнування, субсидії, субвенції, дотації.
Чільне місце серед фінансових механізмів
стимулювання підприємництва належить його державному кредитуванню, що має цільовий та пільговий характер. Державний кредит надається на
цілі, визначені в державних економічних програмах, і є значно вигіднішим проти приватних кредитів. Поряд з державним кредитуванням підприємництва існує ще одна форма його державної
підтримки – надання гарантій.
Відтак основними заходами держави у
сфері фінансово-кредитної підтримки є:
 надання допомоги підприємцям у формі
стартового капіталу;
 лібералізація процедур надання позик;
 стимулювання комерційних банків та
інших небанківських фінансово-кредитних установ
щодо фінансування підприємництва;
 запровадження системи гарантованих цільових позик під підприємницькі проекти.
У фінансових важелях важливе місце
також займають фінансові санкції. В умовах ринку
їх роль значно зростає. Відповідно до сучасного
законодавства основними санкціями, які накладаються за порушення тих чи інших норм права, є:
фінансові санкції у вигляді штрафів; пеня.
Висновки. Чільне місце в стимулюванні
підприємництва посідають фінансові механізми
впливу на підприємницьку діяльність, які застосовуються державою. В національній економіці
України фінансові важелі поки що не стали ефективним засобом стимулювання розвитку підприємництва, тому потребують подальшого перегляду та удосконалення. Фінансові важелі держави
мають бути спрямовані не тільки на безпосереднє
збільшення фінансових можливостей суб'єктів
підприємництва, а й на стимулювання останніх з
урахуванням загальнонаціональних цілей та пріоритетів економічного зростання.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
„ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ”, „ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ” ТА
„ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ”
Розглянуто сутність найбільш поширених узагальнюючих термінів, таких як: „господарські ризики”,
„економічні ризики” і „підприємницькі ризики”, які використовуються для означення поняття сукупності
ризиків суб’єктів економіки.
Ключові слова: економічні ризики, господарські ризики, підприємницькі ризики, торговельні ризики,
господарська діяльність, народне господарство.

Yusypovych O. I., Вojko R. V.

ECONOMIC ESSENCE AND CORRELATION OF CONCEPTS
„ECONOMIC RISKS” AND „ENTERPRISE RISKS”
Essence of the most widespread summarizings terms is considered, such as: „economic risks”, and „enterprise
risks” which are used for determination of concept aggregate risks economy subjects.
Keywords: economic risks, enterprise risks, economic activity, national economy, traid risk.

Вступ. В умовах економічної нестабільності,
підсиленої світовою фінансово-економічною кризою, підвищується актуальність категорії ризику –
невід’ємної складової підприємницької діяльності.
Перед суб’єктами економічних відносин постає
складне завдання виявлення першопричин виник-

нення ризиків, дієвих методів їх аналізу, оцінки та
мінімізації [10, 11]. Запорукою успішного вирішення практичних завдань, пов’язаних з управлінням ризиками підприємницької діяльності, є
теоретичні знання, як результат всебічного дослідження категорії ризику.
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Однак, в теорії ризику існують певні неточності щодо трактування таких понять як „господарський ризик”, „підприємницький ризик” і „економічний ризик” що пов’язане зі специфікою
застосування юридичної термінології у національному законодавстві. Невизначеність у сутності цих
понять може спричинити неточності у класифікації
ризиків і, як наслідок, викривлення результатів
подальших досліджень.
Теоретичні і практичні аспекти ризиків досліджували відомі зарубіжні та вітчизняні вчені.
Значний доробок у теорію економічного ризику
внесли В. Боровкова [2], В. Вітлінський [4],
П. Верченко [4], Н. Власова [3], М. Дядюк [3],
Л. Догиль [6], І. Івченко [10], Н. Машина [11],
А. Омаров [12], Б. Райзберг [13] та ін.
Більшість робіт перелічених науковців зорієнтовані на теоретико-методологічних аспектах
ризику окремих галузей економіки. Водночас, трактування таких понять як „господарський ризик”,
„підприємницький ризик” і „економічний ризик”
ще недостатньо уточнені і потребують чіткого розмежування.
Метою нашої статті є уточнити суть узагальнюючих понять сукупності ризиків сфери економічних відносин.
Аналізуючи визначення сукупності ризиків
суб’єктів господарювання, спостерігається певна
невідповідність. Легко помітити, що в більшості
випадків автори вживають три найпоширеніші
узагальнюючі поняття ризиків суб’єктів економіки:
„господарські ризики” [6, с.184-195; 15], „економічні ризики” [4, с.9; 11, с.8] і „підприємницькі ризики”, не акцентуючи уваги на абсолютній категорії „ризику”.
Так, Б. Райзберг зазначає, що будь-який
вид підприємницької діяльності пов’язаний з ризиком, який він називає господарським або підприємницьким [13, с.27].
А. Омаров говорить про господарський
ризик, оскільки він спричинений недосконалістю
господарського механізму управління, пов’язаний з
особою працівника, обумовлений природними
факторами [12, с.40].
Отже, існує необхідність розробки єдиного
підходу щодо означення ризиків, властивих суб’єктам господарювання.
З метою конкретизації поняття, що означає
сукупність ризиків суб’єктів господарської діяльності, нами розкрито суть кожної з наведених
категорій. Зміст „господарського ризику” легко
зрозуміти оцінивши такі поняття як „народне господарство” і „господарська діяльність” з юридичного погляду, їх визначення подаються у
відповідних нормативних актах України. В статті 1
Закону України „Про економічну самостійність
України” від 3 серпня 1990 року зазначено, що до

народного господарства України належать усі
розташовані на її території підприємства, установи,
організації [8]. У сукупності вони утворюють народногосподарський комплекс України. Це визначення не охоплює українських суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність за межами
території країни. Тому, на наш погляд, існують
підстави вважати узагальнюючий термін „господарський ризик” таким, що не відображає повну
сукупність ризиків усіх суб’єктів економіки.
Термін „господарська діяльність” розкривається в п. 1 статті 3 „Господарського кодексу
України” [5]. Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт
чи надання послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність.
Однак, існують некомерційні організації,
виникнення яких викликане потребою суспільства
вирішувати проблеми, якими не займаються
суб’єкти підприємницької діяльності, бо це не
приносить прибутку. Некомерційна господарська
діяльність – це самостійна систематична господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети
одержання прибутку [5, с.3].
Оскільки некомерційні організації відрізняються значною різноманітністю щодо своїх засновників і функцій, вони можуть належати до
різних інституційних секторів. Виділяють ринкові
та неринкові некомерційні організації.
До ринкових некомерційних організацій
належать некомерційні організації, які надають товари та послуги за економічно значущими цінами,
тобто за ціною, яка дозволяє вплинути на рівень
попиту [14].
До неринкових належать некомерційні
організації, які надають основну частину товарів і
послуг безкоштовно або за цінами, які не мають
економічного значення.
Відтак, деякі неринкові некомерційні організації відпускають товар і надають послуги безкоштовно (що передбачено їх статутом). У даному
випадку товар потрапляє у сферу споживання без
процесу обміну. Тобто такі товари і послуги, на
нашу думку, не мають мінової вартості, на основі
якої формується ціна в ринковій економіці, а отже
не мають цінової визначеності. Відтак, ризики
некомерційних неринкових організацій, пов’язані з
виконанням статутних завдань, не входять до
складу господарських ризиків.
В українському законодавстві існує ще
одне роз’яснення поняття „господарська діяльність” в п. 1.32. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” [9], що, на наш
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погляд, ускладнює конкретизацію даного поняття:
господарська діяльність – будь-яка діяльність,
направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. Діяльність
некомерційних організацій спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів, що неможливо без отримання доходу [5, с.3].
З позиції даного визначення термін „господарський
ризик” охоплює коло ризиків некомерційних
організацій.
Таким чином, на основі аналізу термінів
чинного законодавства можна стверджувати, що
поняття „господарські ризики” відображає сукупність ризиків, притаманних суб’єктам економіки,
однак, різноманітність визначень терміну „господарська діяльність” в різних нормативних актах
ставить під сумнів повноту поняття „господарські
ризики”.
Термін „підприємницький ризик”, на нашу
думку, також недосконалий як узагальнююче поняття множини ризиків суб’єктів економіки. Науковці визначають підприємництво – як самостійну,
ініціативну, системну діяльність з метою отримання прибутку [1, с.12]. Як бачимо, мета суб’єктів
підприємництва чітко визначена – отримання
прибутку. Відтак, термін „підприємницький ризик”
охоплює ризики лише тих суб’єктів економіки,
мета діяльності яких – отримання прибутку. Крім
того, підприємницький ризик швидше можна
розглядати як вид економічного ризику.
Розглянемо зміст терміну „економічний
ризик”. Слово економіка походить від грец. oikonomike, дослівний переклад – мистецтво ведення
домашнього господарства [7, с.3].
Економіка – представляє собою сукупність
суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства, тобто базис
суспільного ладу, властивий певній економічній
формації. Це складна поліструктурна система, яка
функціонує з метою задоволення матеріальних
потреб суспільства [13]. Необхідно зауважити, що
суспільні потреби задовольняються як прибутковими, так і неприбутковими організаціями
(суб’єктами економіки). Отже, термін „економічний ризик” значно ширший від термінів „господарський ризик” і „підприємницький ризик”. Тому,
охоплює максимальний спектр ризиків, властивих
підприємствам і організаціям.
Ми вважаємо за доцільне використовувати
назву „економічний ризик” як узагальнюючий
термін групи ризиків, властивих суб’єктам економічних відносин.
Ми погоджуємося з визначенням „економічного ризику”, наведеним науковцями в праці
„Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”
[1, с.440]. „Економічний ризик – об’єктивносуб’єктивна категорія, яка пов’язана з подоланням

невизначеності та конфліктності у ситуації
неминучого вибору і відображає міру досягнення
сподіваного результату, невдачі та відхилення від
цілей з урахуванням впливу контрольованих та
неконтрольованих чинників”.
Економічна діяльність багатогранна і об’єднує в собі виробничу, торговельну, фінансову, інвестиційну, кожній з яких характерна певна специфіка, що зумовлює виникнення притаманних лише
їй ризиків. Таким чином, виникає необхідність
дослідження причин виникнення, прояву, ідентифікації та мінімізації ризиків в галузевому аспекті.
Особливо обтяжена ризиками сфера товарного обігу. Специфіка ризику торгівлі виражається
у функціях, які вона виконує: обмін результатів
праці (товару, послуги) на гроші, тобто реалізація
виробленої споживчої вартості; доведення товарів
із сфери виробництва до сфери споживання;
забезпечення зв’язків між галузями народного
господарства і регіонами країни; активний вплив на
виробництво і споживання [1, с.29]. Кожна з
функцій торгівлі відчуває на собі вплив різних
сторін суспільного виробництва. Відтак, торгівлі
властивий підвищений ризик порівняно з іншими
сферами, оскільки тут віддзеркалюються позитивні
і негативні процеси, які відбуваються у пов’язаних
з нею галузях. Особливості торгівлі, які підвищують ступінь ризику, проявляються також у тому,
що вона пов’язана як із загальними економічними
умовами господарювання, так і з специфічними
умовами, зумовленими приналежністю до торговельної галузі. Високий рівень невизначеності
торговельних підприємств пов’язаний з необхідністю мати значну кількість різноманітних зв’язків
з контрагентами. Виконуючи роль посередника між
виробниками і споживачами, торговельні підприємства повинні вивчати, з одного боку, можливості
виробників, якісні характеристики їхніх товарів, їх
конкурентоспроможність. З іншого – необхідно
формувати зв’язки із споживачами, вивчаючи їхні
потреби, обсяг і структуру платоспроможного попиту.
На посилення ризику торговельних підприємств впливає й така їхня особливість, як
швидкість обороту капіталу, яка є більш високою
порівняно з підприємствами інших сфер діяльності.
Із зростанням частоти здійснення торговельних
операцій підвищується ймовірність дії чинників
ризику [3, с.16,].
Загострення питання ризику у торгівлі пов’язано також з постійним впливом зовнішнього середовища на діяльність торговельних підприємств
(рис. 1).
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Рис. 1. Зовнішнє середовище функціонування підприємств торгівлі як джерело ризиків*

* Примітка. Розроблено на основі [3]

сфери обігу: „торговельні ризики” і „комерційні
ризики”. Необхідно наголосити, що наведені
терміни не є тотожними. „Термін „комерція” в
перекладі з латинської означає „торгівля”, проте,
порівнювати комерцію з торгівлею можна лише у
вузькому значенні слова. Сучасна торгівля зі своїми численними функціями, розгалуженою матеріально-технічною базою, кадровим потенціалом,
інфраструктурою набагато ширша за своїм змістом,
ніж просто комерція. Комерція по-суті виступає
однією з функцій торгівлі, що реалізується в
процесі комерційної діяльності. Комерційна діяльність не охоплює операцій, які належать до продовження процесу виробництва у сфері обігу:
товаропросування, зберігання, упаковки, розфасовки, товаропостачання, сортування, формування
партій. Ці операції складають технологію торговельних процесів” [1, с.11].

Реакцією підприємств на ці чинники є
ухвалення рішень щодо їх усунення, або з пристосування до них внутрішнього середовища підприємств. Взаємодія із зовнішнім середовищем
здійснюється через механізми державного регулювання і ринкової конкуренції, фінансово-кредитну
систему, споживання ресурсів, взаємостосунки з
покупцями, місцевими органами влади. Внутрішнє
середовище торговельних підприємств представлене господарським механізмом – торговими,
управлінськими та іншими структурами. Регулювання внутрішнього середовища здійснюється на
основі маркетингових досліджень, оперативного
управління торговим процесом, аналізу економічної інформації [3, с.20].
Найпоширеніші узагальнюючі терміни, які
вживають науковці під час дослідження ризиків
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Для узагальнення ризиків економічних суб’єктів сфери товарного обміну, на наш погляд,
доцільно використовувати термін „торговельні
ризики”. Враховуючи попередні визначення торговельний ризик треба розглядати як вид економічного ризику, який виникає внаслідок здійснення
торговельної діяльності. Ми погоджуємося із
визначенням торговельного ризику, який запропоновано у [2, с.38], але вважаємо за доцільне його
доповнити.
Отже, торговельний ризик – це ризик, що
виникає у сфері товарного обігу і пов’язаний з
торговельними процесами, внаслідок яких забезпечується рух товарів від постачальника до споживача.
За умов трансформації економіки торговельні підприємства перебувають у високодинамічному середовищі і стикаються з численними
ризиками. Підвищення ризиків підприємств торгівлі часто пов’язане із зміною попиту та його структури, розширенням асортименту, загостренням
конкуренції на ринку. Щоб ефективно функціонувати в сучасних умовах необхідно прогнозувати
події, виявляти та оцінювати економічні ризики,
мінімізувати їх. Науково-обгрунтована класифікація сукупності ризиків підприємств торгівлі
значно сприяє реалізації відповідних завдань на
практиці.
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УДК 336.64
Романів І. І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У
ПОЛЬЩІ У 1995-2005 рр.: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
У статті виокремлено фактори мікросередовища функціонування підприємств у Польщі, що можуть
впливати на політику формування капіталу. Шляхом побудови регресійних моделей протестовано гіпотези
щодо характеру взаємозалежності між цими чинниками та рівнем фінансового левериджу ділових одиниць.
Виявлені закономірності пояснено у контексті макроекономічних змін. Зроблено висновок про консервативність політики формування капіталу підприємств у Польщі.
Ключові слова: суб’єкт господарювання, структура капіталу, фактори мікросередовища, фінансовий
леверидж, основний капітал.

Romanіv I. I.

FEATURES FORMATION OF ENTERPRISES IN POLAND IN 19952005GG.: EMPIRICAL STUDIES DECISION FACTORS
In this article we identify business environment factors that could determine the way the enterprises in Poland
decide on their capital structure. We also develop linear regression model for testing hypotheses on these factors
influence upon financial leverage of a Polish company. The results are analysed under macroeconomic fluctuations.
Ultimately, capital formation policy implemented by Polish enterprises is considered conservative and risk averse.
Keywords: enterprise, capital structure, business environment factors, financial leverage, fixed capital.

В умовах високого рівня волатильності
бізнес-середовища суб’єкт господарювання повинен враховувати якомога більше факторів, що
чинять вплив на ефективність його господарської
діяльності. Це допоможе правильно визначити конкурентні переваги та сформувати гнучку фінансову
та операційну стратегію. Проблема ефективного
поєднання двох згаданих складових політики
підприємства у розрізі фінансового забезпечення
операційної діяльності особливо актуальна для
країн із перехідною економікою.
Більшість теоретичних концепцій структури капіталу для цієї групи країн (Jõeveer (2006);
Ivashkovskaya, Solntseva (2007)) було запропоновано на підставі емпіричних досліджень поведінки
місцевих підприємств, зокрема, на прикладі країн
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ).
Одним із перших структурою капіталу підприємств у державах із перехідною економікою
зацікавився Європейський Банк Реконструкції та
Розвитку. У 1998 році було опубліковано дослідження, що ґрунтувалося на інформації про фірми
Польщі та Угорщини. Результати показали, що рівень залучення кредитних ресурсів для фінан-

сування капіталу в цих державах є нижчим порівняно із країнами Західної Європи[1]. Крім того,
вартість короткострокових зобов’язань значно
перевищує вартість довгострокових.
Недоліком наведеного вище дослідження є недостатній обсяг інформації, зокрема, для визначення характеру впливу інституційного та макроекономічного середовищ на рівень залучення кредитних ресурсів підприємствами.
Автори подальших досліджень, зокрема Ніворожкін, Гаас та Петерс, акцентують увагу на динамічній структурі капіталу підприємств у державах
із перехідною економікою. Вони допускають
відхилення поточного рівня левериджу як складової структури капіталу від його цільового значення. Гаас та Петерс аналізують 10 держав
впродовж 1993-2001рр.[2], Ніворожкін – 5 держав
впродовж 1997-2001рр.[3]. Результати обох досліджень показали, що фірми прямують до цільового
рівня левериджу. Останній також може змінюватись в часі, як і швидкість корекції поточного
рівня залучення позичкового капіталу [4].
Не всі вчені-економісти погоджуються із доцільністю застосування вище наведеної методології
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дослідження структури капіталу підприємств,
оскільки змінна швидкість корекції структури
капіталу статистично ускладнює саму модель та її
економічну інтерпретацію. Крім того, якщо мета
дослідження полягає в аналізі джерел фінансування
підприємств, доцільніше використати просту статичну модель левериджу.
Загалом, теорія структури капіталу, незважаючи на відносно нетривалу історію розвитку,
містить чимало теоретичних напрацювань. Недоліком більшості із них є те, що кожен вчений,

умов мікро- та макросередовища та приймає рішення, спрямовані на її досягнення. Таким чином, ми
припускаємо, що між структурою капіталу та показниками діяльності підприємства існує взаємозалежність.
Перш ніж перейти до аналізу показників діяльності підприємств, розглянемо макроекономічні
умови, що склалися у Польщі у період 1995-2005рр.
(див. рис.1)[7].
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Рис.1. Динаміка ВВП у Польщі у 1991-2006рр.
пропонуючи той чи інший підхід до пояснення
закономірностей формування капіталу, зазвичай
відштовхується від умов економічної системи своєї
країни. Таким чином в основі теоретичних концепцій, котрі сьогодні домінують у світовій економічній думці, лежать припущення, що відповідають
умовам розвинених ринкових економік. Тоді як для
їх застосування з метою пояснення закономірностей формування капіталу у країнах ЦСЄ
необхідно значно модифікувати базові теоретичні
положення.
Метою нашого дослідження є визначення
ступеня та характеру впливу окремих факторів
макро- та мікрорівня на формування структури
капіталу підприємств у Польщі. Обраний проміжок
часу – 1995-2005рр. – дозволяє здійснити мікроекономічний аналіз на тлі макроекономічних змін.
Тут присутні як період вповільнення економічного
зростання, так і відрізок часу, для якого характерне
відновлення темпів зростання економіки.
Завданням дослідження є пояснення виявлених
закономірностей та визначення ймовірності їх
повторення у довгостроковій перспективі.
Основною гіпотезою, котру ми покладемо в
основу усіх наших подальших висновків є твердження – під час своєї господарської діяльності
суб’єкт господарювання визначає цільову структуру капіталу, модифікує її залежно від динаміки

1994-1997рр. – це період найшвидших темпів
економічного зростання польської економіки.
Середній показник приросту ВВП у цей період
становив 6,25% [8, с. 126]. Відбулося також помітне
зниження рівня безробіття – від 16% у 1994р. до 10% у
1997р. [9, с. 129]. Загалом, склалися сприятливі
макроекономічні умови. Проте до кінця 1990х вони
стали погіршуватися з огляду на зростання дефіциту
торгового балансу та наступне зниження конкурентоздатності польської економіки. В умовах переоцінки польського злотого уряд застосував режим
валютного коридору та розширив його межі майже
удвічі до кінця 90х, проте рівень інфляції у державі
перевищив темпи зниження курсу злотого. Така макроекономічна ситуація викликала зниження рентабельності підприємницької діяльності [7].
Зростання приросту ВВП відновилося у 2001р.
після переходу до режиму плавання валютного курсу
та удосконалення кон’юнктури світового ринку. У цей
час Польща також активно готувалася до вступу до
Європейського Союзу.
Таким чином, в межах 1995-2005рр. можна
виокремити три періоди – 1995-1998рр. – економічне
зростання; 1999-2001рр. – спад; 2002-2004рр. –
видужання економіки.
На наш погляд, виявлені макроекономічні
коливання слід враховувати при аналізі особливостей формування капіталу, зокрема, з метою
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пояснення результатів емпіричного дослідження.
Оскільки під час побудови моделей ми скористаємося просторовими даними для вибірки підприємств, макроекономічні показники розглянемо
як критерій для порівняння виявлених закономірностей в межах часових проміжків.
Джерелом статистичної інформації для
нашого дослідження є опитування, проведені Європейським Банком Реконструкції та Розвитку спільно із Світовим Банком серед підприємств у країнах
із перехідною економікою у 1999, 2002 та
2005рр[10,11,12]. Беручи до уваги, особливості даних, котрі дозволяє отримати метод анкетування,
застосуємо метод регресійного аналізу груп даних
із використанням фіктивних змінних для перевірки
гіпотез, сформульованих на першому етапі дослідження.
Шляхом аналізу анкет та результатів опитування суб’єктів господарювання у Польщі нами
виокремлено наступні фактори, що можуть мати
вплив на політику формування структури капіталу:

(кумулятивна якісна оцінка рівня процентних ставок, вимог до застави тощо);
є) динаміка вартості основних засобів;
ж) динаміка обсягів продажу.
З метою спрощення аналізу та підвищення
його ефективності згрупуємо наведені фактори за
їх місцем у мікросередовищі функціонування
підприємства. Отже, рівень конкуренції, цінова
еластичність попиту та динаміка вартості основних
засобів належать до групи чинників, що визначають рівень ризику підприємницької діяльності.
Рівень операційного доходу, частка підприємства
на ринку та динаміка обсягів продажу мають
безпосередній вплив на величину грошових потоків
підприємства. Рівень концентрації власності є
окремим чинником, що визначає спосіб прийняття
рішень щодо стратегії діяльності підприємства.
Рівень доступності кредитних ресурсів – це фактор
інституційного середовища.
Згідно з теорією ієрархії джерел фінансування, котра на наш погляд може бути вико-

Таблиця 1.
Фактори мікросередовища та частка позичкових ресурсів у структурі джерел фінансування основного
капіталу підприємств у Польщі у 1995-2005рр.

Змінні
(незалежні)
Динаміка обсягів продажу (∆SL)
Вартість основних засобів підприємства
(FA)
Еластичність попиту на продукцію по
ціні (EDp)
Частка підприємства на ринку (MS)
Дохід від операційної діяльності (PR)
Частка боргових ресурсів у структурі
фінансування активів (D/A(t-1))
Частка банківських позик у структурі
фінансування робочого капіталу
підприємства (BLwc)
Рівень концентрації власності (OW)

Результати дослідження
1995-1998рр
N=158
0,236
(2,65)
2,291
(1,33)
-4,935
(-2,4)
-0,081
(-1,01)
0,359
(2,54)
----

1999-2002рр
N=191
-0,106
(-1,89)
-0,437
(-0,12)
1,393
(0,62)
5,761
(0,92)
-0,094
(-0,61)
0,245
(2,17)
0,746
(7,92)

2002-2005рр
N=519
0,044
(1,55)
----

----

----

R²=0,294

R²=0,4995

-0,072
(-1,06)
R²=0,3236

F = 15,53

F = 11,83

F = 72,91

----

а) рівень концентрації власності на підприємство (вимірюється кількістю співвласникків);
б) рівень конкуренції в межах сегменту
ринку, де працює підприємство;
в) цінова еластичність попиту на продукцію компанії;
г) частка на ринку;
д) рівень операційного доходу;
е) рівень доступності кредитних ресурсів

0,498
(0,72)
----0,055
(-0,69)
---0,769
(18,86)

ристана для пояснення практики формування структури джерел фінансування капіталу європейських
підприємств, що працюють у суспільстві, для якого
характерна консервативна корпоративна культура,
позичкові ресурси несуть додатковий ризик для
підприємства. Тому, відштовхуючись від базових
міркувань теорії фінансових ризиків, ми припускаємо, що із зростанням невизначеності, польські підприємства знижуватимуть рівень фінансового
левериджу. Відповідно між рівнем конкуренції та
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ціновою еластичністю попиту з одного боку та
часткою позик у структурі капіталу підприємств у
Польщі з іншого, ймовірно, існує обернена залежність, тоді як між динамікою вартості основних
засобів та рівнем фінансового левериджу залежність, ймовірно, – пряма.
Щодо другої групи факторів, то в умовах
відносної дорожнечі зовнішніх джерел фінансування та несхильності до ризику польських підприємців – якщо відштовхуватися від міркувань
теорії С.Маєрса [13,14] – зростання обсягів власних
коштів зумовить скорочення потреби у позичкових
ресурсах. Отже, ми припускаємо, що між факторами групи та рівнем фінансового левериджу для
польських підприємств існує обернена залежність.
Із зростанням величини грошових потоків у
суб’єктів господарювання, ймовірно, скоротиться
потреба у зовнішньому фінансуванні.
Система підходів, що формують основу
сучасної інституційної теорії, ґрунтується на
міркуванні про те, що усунення інституційних
перешкод зумовлює активізацію тих чи інших
економічних процесів. Таким чином раціонально
було б припустити, що із зростанням рівня доступності кредитних ресурсів польські підприємства
нарощуватимуть обсяги запозичень.
У межах теорії прийняття рішень існує
підхід, згідно з яким під час збільшення кількості
учасників процес прийняття рішення ускладнюється та займає більше часу. Особливо це

залежність. Це припущення також ґрунтується на
тому, що частка відкритих акціонерних товариств,
для яких процес прийняття рішень порівняно
складний, у країнах ЦСЄ та, зокрема, у Польщі, є
невеликою.
Тестування сформульованих гіпотез шляхом побудови регресійних моделей дозволило
виокремити найбільш істотні фактори формування
структури капіталу підприємств для трьох
проміжків часу – 1995-1998рр., 1999-2002рр., 20022005рр. (див. табл.1). Такий метод дослідження дає
можливість визначити не лише характер, а й
динаміку впливу визначених факторів на політику
формування капіталу.
Результати побудови регресійних моделей
підтверджують більшість зроблених нами припущень щодо характеру залежності між рівнем
левериджу та окремими факторами мікросередовища підприємств за окремими винятками.
Зокрема, це стосується динаміки обсягів продажу
та доходу від операційної діяльності для проміжків
1995-1999 та 2002-2005рр. Таке відхилення можна
пояснити дією чинників макросередовища. В
умовах економічного зростання та домінування
позитивних очікувань консервативна політика формування капіталу цілком може змінися на відносно
агресивну (див. рис.2)[10] із подальшим нарощуванням позичкових ресурсів в умовах зростання
величини грошових потоків підприємства.
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Рис.2. Усереднена структура джерел формування основного
капіталу підприємств у Польщі протягом 1995-1998рр.
стосується рішень, що приймаються консенсусом,
як у випадку підприємств із декількома власниками. З огляду на домінування у вибірці середніх
та малих підприємств, оперативне управління
справами яких у країнах ЦСЄ переважно здійснюється власниками, ми припускаємо що між
рівнем концентрації власності та часткою позичкових ресурсів у структурі капіталу існує обернена

Особливістю моделі, побудованої на основі
даних за 1999-2002рр., є врахування лагового значення рівня заборгованості та політики фінансування робочого капіталу підприємства як чинників мікросередовища.
Отже, на основі результатів, отриманих для
зазначеного проміжку часу, можемо зробити висновок про скорочення рівня залучення позичкових
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коштів польськими підприємствами наприкінці
90х, оскільки оцінка коефіцієнта для частки
боргових ресурсів у структурі фінансування активів
за попередній період є нижчою за 1 та є статистично значущою (див.табл.1). Також підтверджено гіпотезу про обернену залежність між
динамікою продажів та рівнем фінансового левериджу. Виявлений взаємозв’язок має неоднозначно
негативний характер та показує незначне скорочення розміру запозичень під час зростання обсягів
продажу. Це також, на наш погляд, є ознакою
консервативної політики формування капіталу в період економічного спаду.
Характер та ступінь залежності виявленої
між часткою запозичень у структурі фінансування
основного та робочого капіталу доводять те, що
протягом 1999-2002 рр. польські підприємства
залучали більше короткострокових позик, аніж
довгострокових. Це може бути ознакою часткового
заміщення довгострокових позик короткостроковими в умовах низького рівня доступності останніх, що підтверджує наше припущення про характер впливу факторів інституційного середовища.

6,2%
2,3% 0,1%
5,8%

приватних власників[15], тому наприкінці 90 х – на
початку ХХІ ст. відбулося різке скорочення частки
акціонерного капіталу у структурі фінансування
підприємств. Натомість в умовах уповільнення
темпів економічного зростання та ускладнення
доступу до зовнішніх джерел залучення коштів
відбулося зростання частки внутрішнього фінансування.
Проаналізуємо вплив факторів мікросередовища на політику формування капіталу підприємств у Польщі протягом 2002-2005 рр. За
підсумками побудови регресійної моделі виявлено
3 чинники, що мають суттєвий вплив на рівень
фінансового левериджу польських підприємств в
межах зазначеного проміжку часу (див.табл.1).
Характер усіх залежностей у моделі відповідає
нашим припущенням. Ознакою видужання економіки Польщі у цей період можна вважати появу
невеликої позитивної залежності між рівнем
левериджу підприємств та динамікою обсягів продажу. На наш погляд, в умовах стабільного бізнессередовища та в умовах зростання економіки
суб’єкти господарювання мають змогу вести більш
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Рис.3. Усереднена структура джерел фінансування потреб в
основному капіталі підприємств Польщі протягом 1999-2002рр.
Розрахунок усередненої структури джерел
фінансування основного капіталу за розглянутий
проміжок часу показує значне зростання частки
власних засобів, у першу чергу, за рахунок
скорочення обсягів залучення акціонерного капіталу (див. рис.3) [11]. На наш погляд, висока частка
акцій як джерела залучення фінансових ресурсів
протягом 1995-1998 рр. стала наслідком цілеспрямованої політики польського уряду та пояснюється активізацією процесів приватизації та
зростанням обсягів прямих та портфельних
іноземних інвестицій в економіку Польщі в цей
період. Станом на липень 1998р. 80% визначених
для приватизації підприємств знайшли своїх

агресивну політику формування капіталу за рахунок залучення позичкових ресурсів. Так, на тлі в
цілому консервативного підходу до фінансового
менеджменту для польських підприємств в період
2002-2005 рр. характерна пряма залежність між
обсягом збуту та рівнем фінансового левериджу,
що відповідає знаку коефіцієнта для очікуваних
обсягів продажу у моделі за 1995-1998 рр. (див.
табл.1). Наша гіпотеза про існування оберненої
залежності таким чином підтвердилася виключно
для другого із розглянутих проміжків в умовах
вповільнення темпів економічного зростання та в
цілому відповідає дійсності в умовах ведення
консервативної політики формування капіталу, що
172

не є характерною для Польщі у період економічного зростання.
Незважаючи на видужання економіки та
удосконалення доступу до зовнішніх джерел фінансування капіталу, польські підприємства у 20022005рр. вдалися до скорочення зовнішніх запозичень та відповідно знизили рівень диверсифікації
структури капіталу (див.рис.4) [12]. Окрім власних
засобів, суб’єкти господарювання продовжили
фінансувати потреби в основному капіталі за рахунок позик банків та лізингу устаткування, що є
ознакою зростання рівня прозорості комерційної
діяльності, з одного боку, та доводить значний
консерватизм практики фінансового менеджменту,
з іншого.

12,3%

низхідних макроекономічних тенденцій. Тоді як за
умов стабільного зростання економіки та наявності
переважно позитивних макроекономічних очікувань відбувається модифікація цільової структури
капіталу підприємств на користь зростання частки
власних засобів. Тому доцільно припустити, що
після виходу із кризи 2008-2009 рр. цільова
структура капіталу місцевих підприємств формуватиметься на рівні 70% за рахунок власних засобів
та на 30% за рахунок коштів, залучених із зовнішніх джерел. Ми також прогнозуємо зростання
частки лізингу устаткування та збереження позитивної залежності між рівнем фінансового левериджу та динамікою очікувань щодо фінансових
показників.
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Рис.4.Усереднена структура джерел формування основного
капіталу підприємств у Польщі протягом 2002-2005рр.
Таким чином, за результатами емпіричного
дослідження вважаємо за доцільне запропонувати
таку систему факторів мікросередовища із визначеним характером їх впливу на політику формування капіталу підприємств у Польщі протягом
1995-2005 рр. (див.табл.2)
До слова, регресійний аналіз факторів політики формування робочого капіталу польських підприємств показує розширення спектру істотних
взаємозв’язків, особливо у динаміці. Це дає підставу припустити, що мікросередовище діяльності
чинить більш помітний вплив на прийняття рішень
про фінансування поточних витрат порівняно із
довгостроковими потребами суб’єкта господарювання.
Отже, проаналізувавши результати моделювання поведінки підприємств у Польщі протягом
1995-2005рр., можна зробити висновок про те, що
цільова структура капіталу підприємства існує та
має динамічний характер. Крім того, за умов
відносної несхильності до ризику, що характерна
для суб’єктів господарювання, що є об’єктами
дослідження, зростання частки зовнішніх джерел
фінансування, зокрема, через показник фінансового
левериджу, відбувається в умовах присутності
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Барна М. Ю., Гавриляк М. Я.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ ФІЗИКОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ВОЛОГОДСЬКОГО МАСЛА
Розглянуто особливості визначення якості та типовості масла Вологодського виготовленого
вітчизняними виробниками за допомогою органолептичних, традиційних та нетрадиційних фізико-хімічних
методів дослідження.
Ключові слова: методи, дослідження, показники, зразки, смак, аромат, букет, запах.

Barna M. Y., Gavryliak M. J.

INTERCOMMUNICATION OF TRADITIONAL AND UNTRADITIONAL
METHODS AT EVALUATION OF QUALITY OF VOLOGOD`S BUTTER
The feature of determination of quality and typicalness of Vologod`s butter made domestic producers by the
sensory, traditional and untraditional physical and chemical methods of research were considered.
Keywords: methods, researches, indexes, standards, taste, aroma, bouquet, smell

Вступ. Масло вологодське виготовляють з
вершків, пастеризованих за підвищеної температури (95 - 99ºС), що надає йому приємного горіхового присмаку та аромату, який зумовлений ще і
використанням сировини високої якості і особли-

вими умовами проведення технологічного процесу
виробництва. Вологодське масло намагаються виробляти багато підприємств, що не мають можливості підбору сировини і умов виробництва
продукції високої якості, тому на сьогодні фальси174

фікована продукція під маркою „Вологодське
масло” наповнює ринок.
Проблема якості продукції - одна із найбільш важливих і складних проблем сучасного

лептичні методи застосовують для визначення
смаку, запаху, зовнішнього вигляду та консистенції
[4].
Дослідження проводились на зразках масла

Таблиця 1
Органолептична оцінка якості масла Вологодського різних торгових марок [1]

Показник
Смак і запах

Консистенція
Зовнішній
вигляд

Норма за стандартом
Чистий, добре виражений
смак і запах вершків,
підданих пастеризації за
високих температур, без
сторонніх присмаків і
запахів
Однорідна, пластична,
щільна
Поверхня масла на розрізі
блискуча, суха на вигляд

Торгова марка (виробник)
ВАТ „ЖитоВАТ „Лубенський
мирський
молочний завод”
маслозавод „Рудь”
Властивий
Властивий
вологодському
вологодському
маслу без сторонніх маслу без сторонніх
присмаків і запаху
присмаків і запаху

Слабо виражений, вершковий,
без горіхового
присмаку

Однорідна,
пластична, щільна
Поверхня масла на
розрізі блискуча,
суха

Однорідна,
крихка
Поверхня масла
на розрізі
матова, суха

економічного і технічного розвитку, складова будьякого виробничого процесу. Проблеми практичного
застосування різних методів під час оцінювання
якості продукції виникають у момент прийняття
рішення про відповідність продукту вимогам
стандарту. Найбільш ефективними є ті методи, що
дозволяють об'єктивно визначити величину варіабельності властивостей продукту відносно прийнятого стандарту (шкали інтенсивності, рейтингова
оцінка якості чи метод оцінки відмінностей) [1, 3].
Постановка завдання. Метою статті є
встановлення взаємозв’язку між традиційними і
нетрадиційними методами дослідження якості маса
Вологодського для отримання об’єктивних результатів.

Однорідна,
пластична, щільна
Поверхня масла на
розрізі блискуча,
суха

ТОВ „Моліс”

вологодського виробництва українських підприємств молочної промисловості: ВАТ „Житомирський маслозавод „Рудь”, ВАТ „Лубенський молочний завод” ТМ „Вершковий рай”, ТОВ „Моліс”.
За результатами органолептичної оцінки
зразків масла було встановлено, що зразок масла
Вологодського ТОВ „Моліс” не відповідає вимогам
ДСТУ 4399:2005 за стандартними органолептичними показниками ) слабко виражений смак і запах
вершків, підданих пастеризації за високих температур і крихка консистенція) (табл.1).
Із фізико-хімічних показників нами визначалися: масова частка жиру, масова частка вологи, масова частка СЗМЗ з використанням традиційних методів. Результати досліджень представлено у табл. 2.

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники якості масла Вологодського різних
торгових марок
№
зразка
1
2
3

Масова частка, %

Торгова марка (виробник)
ВАТ „Житомирський маслозавод
„Рудь”
ВАТ „Лубенський молочний завод”
„Вершковий рай”
ТОВ „Моліс”

Результати досліджень. Під час досліджень якості масла Вологодського, використовували органолептичні, традиційні та нетрадиційні фізико-хімічні методи дослідження. Органно-

жиру

вологи

СЗМЗ

82,5±0,1

16,2±0,2

1,6±0,2

82,2±0,2

15,6±0,2

1,6±0,2

82,5±0,1

16,2±0,2

1,6±0,2

Як видно з результатів проведених ДОСліджень за фізико-хімічними показниками всі
досліджувані зразки масла Вологодського відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005. Так, як під час
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дослідження якості масла Вологодського різних
торгових марок виникли розбіжності у результатах
досліджень, то виникає потреба у застосуванні
інструментальних методів визначення типовості
масла. З огляду на це, нами був використаний, так
званий арбітражний - нетрадиційний метод, під час
якого визначався вміст у зразках масла сульфгідрильних сполук (SH-груп), які є одними із
визначальних ароматоутворювачів, що формують
присмак пастеризації („горіховий” і впливають на
сенсорну якість продукту, яка встановлюється в
процесі органолептичної оцінки. Присмак пастеризації є органолептичною (смак і запах) оцінкою,

де, V – кількість мл 0,001 н розчину
азотнокислого срібла, що пішов на титрування;
б – масова частка СЗМЗ у маслі, %;
В - масова частка вологи у маслі, %;
К – корегуючий коефіцієнт до 0,001 н розчину
AgNO3.
Під час використання методики для розрахунку вмісту SH - груп використовувались значення масової частки вологи, СЗМЗ, які одержані традиційними фізико-хімічними методами дослідження.
Результати дослідження вмісту SH-груп у
дослідних зразках Вологодського масла представлені у табл. 3.

Таблиця 3
Вміст SH-груп у зразках Вологодського масла різних торгових марок
№ зразка

Виробники Вологодського масла

Вміст SH - груп,
мг/кг

1

ВАТ „Житомирський маслозавод „Рудь”

10,0±0,2

2

ВАТ „Лубенський молочний завод” „Вершковий рай”

9,0±0,1

3

ТОВ „Моліс”

6,0±0,2

„горіховий” присмак утворюється комплексом речовин (сульфгідрильних сполук), що входять до
складу вершків, а також під час їх теплової обробки. Зазначимо, що характерний для Вологодського
масла „горіховий присмак” забезпечується не тільки сульфгідрильними сполуками; а й іншими смакоароматичними речовинами, включаючи карбонільні сполуки, лактони, амінокислоти і інші сполуки.
За результатами визначення цього показника можна встановити типовість масла, тобто
ідентифікувати його як Вологодське.
Кількісний вміст сульфгідрильних сполук
(типу SH - груп) визначали на приладі амперометричного титрування (ПАТ). Для цього нами була
використана методика, розроблена і адаптована у
випробувальній лабораторії ВАТ „Львівхолод”.
Вона полягає у тому, що у процесі титрування
розчину тіолової сполуки азотнокислим сріблом
іони срібла зв’язуються сульфгідрильними групами
з утворенням меркаптиду:
R SH + Ag+ > R S Ag + H*
(1)
Під час досягнення кінцевої точки титрування у розчині з'являється надлишок іонів
срібла. При цьому, в електричному елементі, що
складається платинового електроду-індикатора і
електроду-еталона, виникає струм, що вимірюється
мікроамперметром і пропорційний концентрації
іонів срібла. Вміст SH-груп у досліджуваному
розчині еквівалентний кількості нітрату срібла,
витраченого на титрування. Для перерахунку вмісту SH - груп в маслі використовували формулу:
SH=0,26 V (б=В) К, мг/кг масла,
(2)

Як видно з даних табл. 3 вміст SH–груп
дещо вищий у зразках Вологодського масла, виробленого ВАТ „Житомирський маслозавод „Рудь” та
ВАТ „Лубенський молочний завод”, порівнянні із
маслом, яке виготовлене ТОВ „Моліс”.
Відповідно до розроблених пояснень до
методики дослідження встановлено, що на кількісний показник SH–груп впливають:
 спосіб виробництва (метод збивання вершків або метод перетворення високожирних вершків);
 температура, витримка і кратність пастеризації;
 якість сировини залежно від періоду
року [3, 4].
Масло Вологодське з вмістом SH–груп в
інтервалі від 7 до 10 мг/кг є типовим, нижче 7 мг/ кг солодковершковим.
Ці дані підтверджуються і даними органолептичної оцінки. Зниження вмісту SH–груп, у зразках масла ВАТ „Лубенський молочний завод” і
ТОВ „Моліс” можна пояснити пастеризацією понад
норму і можливо тривалою витримкою вершків за
високої температури, що призводить до зменшення
кількості SH–груп. Основними причинами зниження
вмісту SH–груп, на нашу думку, можна вважати:
 неоднозначність впливу вільних сильфгідрильних сполук на формування специфічності і
вираженості присмаку пастеризації;
 незначне коливання вмісту вільних сульфгідрильних сполук у досліджуваних зразках
масла, яке не відчувається під час органолептичної
оцінки.
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Висновки. Одержані результати показують значне коливання вмісту вільних сульфгідрильних сполук у дослідних зразках масла, яке не
відчувається під час органолептичної оцінки. Тому,
під час дослідження якості та встановленні типовості масла Вологодського доцільним є використання інструментальних методів дослідження,
зокрема, визначення вмісту SH – груп. Перспективою подальших досліджень є проведення
порівняння зразків Вологодського масла, виготовлених підприємствами окремих регіонів України та у різні періоди року.

2. Масло вершкове. Технічні умови, затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 29 червня 2006 року № 173:
ДСТУ 4399:2005. – [Чинний від 01 липня 2006
року].
3. Рудавська Б. Г. Товарознавство молочних та яєчних товарів: підручник. / Б. Г. Рудавська,
І. В. Сирохман, Є. В. Тишенко – К. : Київ. держ.
торг. – екон. ун–т, 2000. – 251 с.
4. Товарознавство продовольчих товарів
(лабораторний практикум): навч. посіб. /
[Є. В. Тищенко, Г. Б. Рудавська, М. П. Орлов та
ін.]. – К. : Київ. держ. торг. – екон. ун – т, 2000. –
411 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТКАНИН
ПІД ДІЄЮ ОПРОМІНЕННЯ
Досліджено дію опромінення на бавовняні тканини. Наведено методики визначення альдегідних груп,
пентозанів і фурфуролу за допомогою ультрафіолетової спектроскопії і полярографії. Наведено дані про
динаміку накопичення в целюлозних волокнах альдегідних груп і пентозанів.
Ключові слова: тканина, волокно, альдегід, фурфурол, пентозан, опромінення, полярографія,
спектроскопія.

Polikarpov I. S.

RESEARCH OF WEAR OF CELLULOSE FABRICS IS UNDER THE
ACTION OF IRRADIATION
The investigational operating of irradiation is on cotton fabrics. Resulted methods of determination of
aldehydic groups, pentozaniv and furfrulovu by ultraviolet spectroscopy and polyarografii. Information is resulted
about the dynamics of accumulation in the cellulose fibres of aldehydic groups and pentozaniv.
Keywords: fabric, fibre, aldehyde, furfurol, peptozan, irradiation, polyarografiya, spectroscopy.

Вступ. Під час використання текстильних
матеріалів йде процес їх зношування, тобто руйнування під дією певних чинників: опромінення,
прання, хімічного чищення і .т.д. Тому завжди
актуальне вдосконалення методик оцінювання динаміки деструкції полімерів, волокон. Необхідно
відзначити, що останнім часом дуже рідко застосовуються і практично не пропонуються нові мето-

дики оцінювання будови і властивостей текстильних матеріалів. Найбільше це стосується застосування чутливих і високоточних методів, до яких
належать полярографія і електроскопія [1, 2].
Метою нашої роботи є дослідження динаміки зношування бавовняних тканин під дією
опромінення з застосуванням полярографії і ультрафіолетової спектроскопії.
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Таблиця 1
Зміна властивостей і складу бавовняних тканин під час опроміненні
Характеристика властивостей і складу
тканин
Розривальне навантаження, % до вихідної
тканини
Розривальне видовження, % до вихідної
тканини
Висота полярографічних хвиль у мкА:
1-ша хвиля
2-га хвиля
3-я хвиля
Вміст карбонільних груп 10-4 (мг . екв)/г, у
тому числі
в низькомолекулярній фракції
в високомолекулярній фракції
Концентрація фурфуролу
10-5 г/л
Вихід фурфуролу , % до маси тканини

Вихідна
тканина
100,0

Тканина після опромінення на протязі години
2
5
10
20
90,5

66,7

46,2

24,3

84

80

78

56

0,10
0,20
0,17

0,02
0,12
0,34

0,03
0,16
0,45

0,06
0,26
0,55

0,03
0,32
0,75

10,0

10,8

11,7

11,9

12,2

1,5
8,5

1,5
9,3

1,6
10,1

1,7
10,2

1,9
10,3

4,6

7,8

11,0

15,2

22,0

0,9

1,6

2,2

3,1

4,4

100,0

Результати дослідження. Досліджувалась
відбілена чистобавовняна тканина. Чинником зношування було опромінення. Опромінення проводилось за допомогою ртутно-кварцевої лампи на
протязі 2, 5, 10 і 20 годин.
Визначення розривальних характеристик
проводилось за методикою ГОСТ 3813 „Материалы
текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы
определения разрывных характеристик при растяжении”.
Зміна властивостей бавовняних тканин і
динаміка накопичення альдегідних груп під час
опромінення наведено у табл. 1.

Під час опромінення бавовни йде процес
фото окислювальної деструкції целюлози, внаслідок чого утворюються кіснемісткі сполуки, як і під
час опромінення інших полімерів. Найчастіше це
сполуки, у складі яких є альдегідні групи. Тому ми
спробували виявити їх і дослідити динаміку накопичення альдегідних груп в процесі опромінення.
Крім того, в процесі фото окислення проходять зміни і у складі бавовняного волокна а саме,
змінюється співвідношення целюлози, пентозанів і
інших складових. Тому ми досліджували зміну
складу бавовняного волокна в процесі штучного

4

Мікроампери
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Рис. 1. Полярограми лужних витяжок бавовняної тканини різного терміну опромінення:
1 – фон 0,25 н LiOH
2 – вихідна тканина
3 – тканина після 5 годин опромінення
4 – тканина після 10 годин опромінення
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опромінення за допомогою запропонованих нами
методик спектроскопічного і полярографічного методів.
Визначення кінетики накопичення альдегідних груп.
Визначення альдегідних груп проводилось
за допомогою полярографії. Досліджувались лужні
витяжки тканини вихідної і після певних періодів
опромінення. Отримані полярограми наведені на
рис 1.
З рис. 1 видно, що під час полярографу
ванні лужних витяжок бавовняного волокна відносно ртутного анода утворюються три хвилі з по-

накопичення пропорційне терміну опромінення і
ступеня погіршення механічних властивостей
тканин. процесі опромінення йде накопичення карбонільних груп як в низькомолекулярних, так і в
високомолекулярних фракціях целюлози. В кількісному відношенні в дослідженому інтервалі опромінення накопичення карбонільних груп проходить
в значно більшій мірі у високомолекулярних фракціях.
Для дослідження накопичення кисневмісних сполук знімали ультрафіолетові спектри слабо
кислотних витяжок бавовняних тканин різного
ступеня опромінення. Ці спектри мають один чітко
виражений максимум в області 50 000 см-1, який
свідчить про наявність сполук, у складі яких є
киснево місткі групи: альдегідні, кетонні, карбоксильні та ін. Це підтверджується тим, що при
додаванні у витяжку формальдегіду збільшується
поглинання розчину в області 50 000 см-1. Зі збільшенням дози опромінення пропорційно зменшується пропускання розчину у цій області.
Вивчення кінетики накопичення пентозанів.
У своїй роботі ми досліджували кінетику
накопичення у волокнах бавовни пентозанів в процесі опромінення. Про вміст у волокні пентозанів
судили по кількості фурфуролу , який утворюється
при дії на бавовняну тканину соляної кислоти.
Відомо [5], що 12 % кислота за підвищеної температури викликає гідроліз пентозанів з подальшим
утворенням фурфуролу і що ця реакція використовується для кількісного визначення пентозанів. Наважку тканини кип’ятили в 2 Н розчині
соляної кислоти. Після цього його фільтрували і
знімали ультрафіолетові спектри на спектрофотометрі SPECORD. Ультрафіолетові спектри поглинання розчинів бавовняної тканини наведені на рис 2.
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іони Na і K . Перша хвиля [3] відповідає
поновленню кисню, друга – перекисних сполук,
третя – поновленню сполук, у складі яких є
альдегідні групи. На отриманих полярограмах
вимірювали висоту хвиль, середнє значення яких
наведені у табл. 1. З таблиці видно, що перші дві
хвилі під час опромінення змінюються незначною
мірою. Найбільші зміни відбуваються з третьою
хвилею. Ці зміни пропорційні часу опромінення і
поряд з іншими показниками можуть бути
використані для характеристики ступеня деструкції
волокна бавовни.
Однак відомо, що під час пранні, хімічному
чищенні і інших взаємодіях значна частина
низькомолекулярних продуктів деструкції тканин
вимивається і це значно ускладнює цю методику
визначення ступеня деструкції тканин. Тому для
встановлення карбонільних груп ми використали
реакцію з 2, 4 – динітрофенілгідразином (ДФГ),
який добре визначається за допомогою полярографії [4]. Наважки тканин заливали розчином
ДФГ і витримували добу. Після цього цей розчин
полярографували. Отримані полярограми мають
чіткі хвилі з потенціалом на півхвилі Е1/2= - 0,38В
відносно ртутного аноду. На отриманих полярограмах вимірювали висоти хвиль і за допомогою
градуіровочного графіка визначали концентрацію
ДФГ у розчині. Різниця концентрації ДФГ до і
після настоювання з тканиною відповідає кількості
зв’язаних карбонільних груп, мг.екв/г. Отримані
дані наведені у табл. 1. Як видно з таблиці, зі
збільшенням терміну опромінення погіршуються
механічні властивості, проходить накопичення
продуктів деструкції з карбонільними групами. Це
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Рис. 2. Ультрафіолетові спектри поглинання розчинів
бавовняної тканини:
1 – вихідна тканина
2, 3, 4 – тканини після 2, 5 і 20 годин опромінення відповідно

179

Для кількісного визначення фурфуролу
використовували калібровочний графік отриманий
на основі стандартних розчинів фурфуролу різної
концентрації (рис. 3).

Як видно з рис. 4 полярографічна хвиля
має потенціал напівхвилі Е1/2= - 1,25 В, що
доводить наявність фурфуролу [3] і в той же час
відсутність у розчині аліфатичних альдегідів,
потенціал напівхвилі яких більше. Підтвердженням
цьому є те, що під час додавання в розчин тканини
формальдегіду або ацетальдегіду з’являється друга
полярографічна хвиля з потенціалом напівхвилі
Е1/2= - 1,55 В.
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Рис. 3. Ультрафіолетові спектри поглинання розчинів фурфуролу:
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Результати наведено у табл. 1. Як видно з
рис. 2 і 3 спектр розчинів бавовняної тканини має
два чітко виражених максимуму поглинання: в
області 35 500 і 46 000 см-1. Максимум поглинання
в області 35 500 см-1 зв’язаний з наявністю в
розчині фурфуролу. Другий максимум поглинання
зсунений у більш короткохвильову частину спектра
в порівнянні зі спектром розчину фурфуролу.
Можна припустити, що цей зсув обумовлений
наявністю у розчині бавовняної тканини аліфатичних альдегідів і карбонових кислот. Дійсно, під
час додавання у розчин фурфуролу мурашиної або
оцтової кислоти утворюється спектр, який
практично не відрізняється від спектру розчину
тканини.
Як видно з таблиці, зі збільшенням дози
опромінення проходить деструкція целюлози бавовни, погіршуються її механічні властивості, змінюється склад бавовняного волокна, збільшується
вміст в ньому пентозанів. При чому, зміна вмісту
пентозанів, як і зміна механічних властивостей,
пропорційна часу опромінення і тому вона може
бути, поряд з іншими показниками, характеристикою ступеня деструкції волокна бавовни.
Для полярографічного визначення фурфуролу, який утворюється під час кип’ятіння бавовняної тканини з соляною кислотою. Отриманий
розчин нейтралізували розчином NaOH і подальші
дослідження проводили у сильно лужному розчині.
Під час полярографування цього розчину отримали
полярограми, які мають чіткі хвилі фурфуролу з
потенціалом напівхвилі Е1/2= - 1,25 В (рис. 4).
Зі збільшенням дози опромінення зростає
висота полярографічної хвилі. Це зростання пропорційне дозі опромінення.
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Рис. 4. Полярограми розчинів тканини:
1 – вихідна тканина
2, 3, 4 – тканина після 2, 5, 20 годин опромінення відповідно

По-друге, цей факт дозволяє зробити висновок про те, що формальдегід, ацетальдегід і інші
аліфатичні альдегіди не заважають полярографічному визначенню фурфуролу, а тому можливе їх
окреме кількісне і якісне визначення в одному і
тому ж розчині.
Відсутність у розчині альдегідіваліфатичного ряду, які утворюються під час опромінення,
може бути пояснена тим, що під час кип’ятіння в
кислоті з доступом кисню проходить їх окислення
до карбонових кислот.
Висновок. Під час опромінення бавовняних тканин проходить деструкція целюлози бавовни, яка супроводжується накопиченням продуктів
деструкції, у складі яких є альдегідні групи. Крім
того, змінюється склад волокна бавовни в бік
збільшення вмісту пентозанів. Одночасно погіршуються механічні властивості тканин. За допомогою полярографії і УФ – спектроскопії можна
якісно і кількісно визначити вміст альдегідів і
пентозанів, спостерігати за динамікою їх накопичення. Вміст цих речовин у волокні бавовни
разом з іншими показниками може характеризувати
рівень руйнування целюлози при зношуванні
текстильних виробів. В подальшому застосовувати
запропоновані методи можна під час дослідження
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не тільки тканин різного волокнистого складу, а і
інших полімерних матеріалів.
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РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено процес становлення та розвитку системи недержавного пенсійного
забезпечення в Україні, проаналізовано економічні, фінансові та організаційні проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Запропоновано стратегічні орієнтири поліпшення роботи недержавного
пенсійного забезпечення України.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд, пенсії, страхові
виплати.

Borodina N. Z.

THE DEVELOPMENT OF PRIVATE PENSION PROVISION IN
UKRAINE
The article examined the process of formation and development of private pension provision in Ukraine,
economic analysis, financial and organizational problems of private pensions.Proposed strategic objectives of
improving private pension schemes in Ukraine.
Keywords: private pensions, private pension funds, pension insurance payments.

Вступ. Запровадження та становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в
Україні було розпочато з 2004 року. Така система
була покликана вирішити такі стратегічні завдання,
як підвищення рівня життя пенсіонерів; встановлення залежності розмірів пенсій від величини
заробітку і трудового стажу; забезпеччення фінансової стабільності пенсійної системи; заохочення
громадян до заощадження коштів на старість.
Проте, на шляху формування такої системи
виявилось чимало проблем: недостатній рівень макроекономічної стабільності країни, низький рівень
ефективності діяльності підприємств і система
недержавного пенсійного забезпечення не набула
досі достатнього розвитку.

Істотний внесок у вирішення проблем державного управління соціальним захистом і пенсійним забезпеченням зробили С. Горянська [1],
Г. Волощук [3], Е. Лібанова [8], О. Палій [13],
Б. Сташків [14], П. Шевчук [16] та ін. Аналізу та
ролі системи недержавного пенсійного забезпечення в пенсійній системі країни присвячені дослідження таких науковців, як: Л. Момотюк [10] та
інші. Проте, у перелічених працях недостатньо
висвітлені проблемні питання розвитку недержавного пенсійного забезпечення та шляхів подолання
цієї ситуації. Отже, метою статті є виділення
основних проблем у розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та пропозиції поліпшення її функціонування.
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Для досягнення мети нами вирішено такі
завдання: виокремлено причини та чинники становлення недержавного пенсійного забезпечення в
Україні; досліджено організаційну структуру функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення; здійснено аналіз статистичних даних
роботи недержавних пенсійних фондів на українському ринку; проаналізовано проблемні питання
розвитку недержавного пенсійного забезпечення;
запропоновано стратегічні орієнтири поліпшення
умов розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
Отже, підґрунтям для розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення стала недосконалість пенсійної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення. Зокрема основними факторами виступали: низький рівень пенсій; високі ставки
пенсійних внесків; соціальна несправедливість.
Тому, Законом України від 9 липня 2003 р.
№ 1057-IV „Про недержавне пенсійне забезпечення” [6] закріплено механізм третього рівня
трирівневої пенсійної реформи в нашій державі –
недержавного пенсійного страхування.
Отже, недержавне пенсійне забезпечення
було покликане відігравати надзвичайно важливу
роль у забезпеченні гідного рівня життя громадян
після виходу на пенсію. А також, забезпечувати
економічний розвиток країни, оскільки сформовані
фонди за рахунок внесків вкладників є стабільним
джерелом інвестицій.
Розвиток в Україні недержавного пенсійного забезпечення був обумовлений такими чинниками:
- по-перше, демографічними. Посилення
демографічного старіння населення призводить до
незбалансованості демографічного навантаження
на працездатне населення. Згідно зі статистичними
даними, вже сьогодні на двох пенсіонерів (13,8 млн
осіб) припадає усього троє працюючих (21 млн
осіб). За прогнозом уряду до 2050 р. кількість пенсіонерів в Україні збільшиться у два рази [4,c.46];
- по-друге, соціальними. Серед яких: перехід до ринкової економіки зумовив відмову від
принципу, на якому була побудована солідарна
система: „працюючі повинні забезпечувати грошима непрацюючих”; зниження економічної активності працездатного населення; масштабна трудова
міграція працездатного населення; поширення тіньової зайнятості і тіньових доходів; наявністю у
значної частини працюючих пільг із сплати внесків
у Пенсійний фонд; низький рівень заробітної плати,
високий рівень заборгованості зі сплати внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування [4,c.46].

Тому у системі державного пенсійного
забезпечення виникла низка проблем, які зокрема
спричинили розвиток недержавної системи виплати
пенсій:
1) недостатній розмір страхових внесків;
2) підвищення співвідношення непрацюючих та працюючих громадян (демографічна криза);
3) наявність соціальних (пенсійних) гарантій, від яких можна відмовитись;
4) недостатність бази (джерел) справляння
пенсійних внесків;
5) неефективне використання ресурсів –
наявність витрат, яких можна було б уникнути
[7,c.294-298].
Так, з 1 січня 2004 р. в Україні запроваджено недержавний рівень пенсійної системи. Як
показує досвід функціонування подібних пенсійних
систем в інших країнах, національні економіки
завдяки їх запровадженню зазнали істотних зрушень, а саме: позитивні кількісні та якісні зрушення на ринках праці та капіталу, зростання
сукупних заощаджень та ВВП. Зокрема, значний
вплив на стан економіки з боку нової пенсійної
системи може мати місце завдяки ймовірності
здійснення значних накопичень інвестиційних
ресурсів, які є довгостроковими за своєю природою
та можуть бути ефективно інвестовані в економіку
країни [6].
Законом визначено, що недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
по-перше, пенсійними фондами шляхом
укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких
фондів;
по-друге, страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або
смерті учасника фонду;
по-третє, банківськими установами шляхом
укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування
вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб, що встановлюється згідно із законом [6].
Основу недержавного пенсійного забезпечення становили недержавні пенсійні фонди, які
можна визначити, як юридичні особи, що мають
статус неприбуткової організації, здійснюють свою
діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду
з подальшим управлінням пенсійними активами, а
також здійснюють пенсійні виплати учасникам.
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У системі недержавного пенсійного забезпечення фізичні особи та роботодавці можуть брати

Зберігачем цінних паперів виступає банк.
Кошти вкладників зберігаються на індивідуальному

Рис.1. Структура системи недержавного пенсійного забезпечення [5,c.89]

участь добровільно. Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди, які за типами
поділяються на відкриті, корпоративні, професійні.
Функціонування недержавного пенсійного фонду
включає низку важливих видів діяльності, в тому
числі:
 визначення і впровадження політики недержавного пенсійного фонду і контроль за її дотриманням;
 адміністративне управління пенсійним
фондом;
 інвестування пенсійних активів;
 забезпечення надійного зберігання пенсійних активів [6].
Структуру системи недержавного пенсійного забезпечення представимо на рис. 1.
Адміністратор недержавного пенсійного
фонду (НПФ) здійснює загальне адміністрування
діяльності фонду. Вкладник недержавного пенсійного фонду сплачує пенсійні внески на користь
учасника [5,c.89].

пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду,
який ведеться з метою накопичення на користь
учасника пенсійних коштів. Управління активами
недержавного пенсійного фонду здійснює юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з
управління активами. Грошова виплата коштів
учаснику недержавного пенсійного забезпечення
або його спадкоємцям, яка здійснюється за рахунок
накопичених коштів на індивідуальному пенсійному рахунку. Такі виплати здійснюються за рахунок активів пенсійного фонду [5,c.89].
Далі проаналізуємо подальший фінансовий
та економічний розвиток системи недержавних
пенсійних фондів в Україні. Отже, станом на
30.09.09 до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 109 недержавних
пенсійних фондів (НПФ) та 48 адміністраторів
НПФ. Протягом 9 місяців 2009 року кількість
учасників НПФ відповідно до укладених контрактів
зросла на 13,2 тис. осіб, або на 2,7% та на 30.09.09
склала 495,7 тис. осіб (на початок року – 482,5
тис.осіб), див.рис.2 [12].

Рис. 2. Динаміка кількості учасників НПФ за 2005 – 2008 рр. та 9 м. 2009р [12]
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Станом на 30.09.09 адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 62 297
пенсійних контрактів з 48 732 вкладниками, з яких
2 303 (4,7%) – юридичні особи та 46 429 (95,3%) –
фізичні особи [12].
Із загальної кількості укладених пенсійних
контрактів станом на 30.09.09 14,9 тис. пенсійних
контрактів укладено з юридичними особами та 47,4
тис. контрактів – з фізичними особами. Порівняно з
кінцем 2008 року кількість контрактів з юридичними особами збільшилась на 0,3%, з фізичними особами майже не змінилася (збільшилась на
0,004 %), див. рис.3 [12].

визначений строк) на суму 71 802,9 тис.грн, див.
рис. 5. 20 499 учасникам та 870 спадкоємцям, тобто
4,3% учасників від їх загальної кількості отримали
пенсійні виплати протягом 9 місяців 2009 року [12].
У країнах з ринковою економікою пенсійні
фонди є найбільш активними інвесторами на ринку
довгострокових вкладень. Недержавні пенсійні
фонди в Україні обмежуються короткостроковими
вкладеннями внаслідок того, що їх фінансові ресурси ще не знайшли належного використання у
вітчизняній економіці.
Серед причин, що зараз стримують розвиток недержавних пенсійних фондів, необхідно

Рис. 3. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів за 2005 – 2008 рр.
та 9 м. 2009р [12]
Разом із зростанням кількості учасників
НПФ зростають і обсяги сплачених пенсійних
внесків. Так, станом на 30.09.09 всіма вкладниками
недержавних пенсійних фондів було сплачено 710,1
млн.грн. пенсійних внесків, що на 21,8% більше,
ніж на кінець 2008 року (або на 127,2 млн.грн.)
[8].Загальний обсяг пенсійних активів, сформованих пенсійними фондами протягом трьох кварталів 2009 року, зріс на 30,5% та склав 799,1 млн.
грн. (2008 рік – 612,2 тис.грн.), див.рис.4 [12]
Станом на 30.09.09 пенсійними фондами
було сукупно здійснено виплат (одноразових та на

також відзначити нестабільність бази доходів
підприємств та населення; регіональну диспропорцію та нерівномірність структури промислового
виробництва; недосконалість законодавчого регулювання; нерозвиненість фінансових ринків та
відсутність умов для довгострокового інвестування
пенсійних активів [7,c.295].
М.М. Бабірад визначає такі перешкоди на
шляху ефективного розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення на сучасному етапі
[2,c.174-180]:

Рис. 4. Динаміка основних показників системи НПЗ станом на 30.09.09 [12]
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Рис. 5. Пенсійні виплати станом на 30.09.09 [12]

1. Недостатній рівень державної підтримки
в сфері пропаганди НПЗ. Населення здебільшого є
непоінформованим про концепцію пенсійної реформи в Україні та значення у ній системи недержавного пенсійного забезпечення, що гальмує
подальший її розвиток.
2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань НПЗ. Сьогодні існує нагальна потреба в
опрацюванні та удосконаленні нормативної бази
системи НПЗ.
3. Неефективність системи тарифів оплати
послуг адміністратора. Система нарахування винагороди адміністраторам не стимулює якісну роботу
з обслуговування учасників НПФ, особливо на
етапі виплат. Це робить діяльність з аміністрування
економічно непривабливою, що може негативно
вплинути на якість та ефективність системи.
4. Оподаткування. Невирішені питання стосовно оподаткування та надання податкових пільг у
системі недержавного пенсійного забезпечення.
5. Неефективна діяльність фінансового
ринку. Досить складною і проблематичною залишається процедура доступу недержавних пенсійних
фондів до зовнішніх фінансових ринків, тобто до
іноземних інвесторів. Підтвердженням є факт, що у
інвестиційних портфелях недержавних пенсійних
фондів практично відсутні іноземні цінні папери.
6. Низький рівень довіри населення до
нового фінансового ринку як споживача його
послуг [2,c.174-180].
На нашу думку, у рамках поліпшення законодавчого забезпечення діяльності недержавних
пенсійних фондів необхідно зробити такі кроки:
1) внести зміни до Закону України „Про
недержавне пенсійне забезпечення”, зокрема у напрямах:
- удосконалення регуляторних дозвільних
процедур НПФ:
- удосконалення моделі управління НПФ:
- удосконалення регулювання адміністраторів.

2) прийняти Закон України „Про обов’язкову професійну пенсійну систему”.
3) прийняти Закон України „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
та внесення змін до деяких законодавчих актів
України”.
Говорячи про подальший розвиток та
підвищення якості роботи системи недержавного
пенсійного вчені наголошують на необхідності
чіткого вирішення двох ключових, питань:
перше питання пов’язане із забезпеченням
високої якості функціонування системи недержавних пенсійних фондів. Світова практика використовує декілька таких критеріїв, головним з яких
вважається показник вартості одиниці пенсійних
активів.
Одиниця пенсійних внесків – показник
персоніфікованого обліку, який застосовується для
визначення та контролю суми пенсійних коштів,
що належать учаснику фонду, та обліковуються на
його індивідуальному пенсійному рахунку. Одиниця пенсійних висновків визначається як різниця
між вартістю пенсійних активів (за ринковою
вартістю) на день підрахунку та загальною сумою
зобов’язань щодо витрат на оплату послуг всім
надавачам таких послуг для фонду, див. формулу 1
[15]:
ЧВАі = ВАі – Зі
(1),
де ЧВА – чиста вартість пенсійних активів
фонду; ВА – вартість пенсійних активів
фонду; З – загальна сума витрат на оплату
послуг всім надавачам таких послуг фонду;
і – день підрахунку [15].
Визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків у фонді на день
підрахунку (без урахування сум пенсійних внесків
та коштів, отриманих у день підрахунку)
ЧВОі = ЧВАі / КОФі
(2)
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де, ЧВО – чиста вартість одиниці
пенсійних внесків; ЧВА – чиста вартість пенсійних
активів фонду; КОФ – загальна кількість одиниць
пенсійних внесків фонду; і – день підрахунку [15].
Цей показник дозволяє у будь-який момент
[6]:
a) точно, прозоро і достатньо легко визначати та розподіляти між учасниками фонду належний їм інвестиційний прибуток (збиток) враховуючи безперервність процесу внесення вкладів
та здійснення виплат недержавними пенсійними
фондами. Отже, алгоритм визначення вартості одиниці пенсійних внесків дозволяє правильно визначати суму коштів, які належать кожному учаснику фонду у кожний конкретний момент часу [9];
б) наявність одиниці пенсійних внесків
дозволяє легко, у доступній для населення формі
стеження за результатами інвестиційної політики
фонду (зміна вартості одиниці пенсійного внеску
показує приріст чи зменшення накопичень учасника фонду відносно первинного вкладу коштів)
[9].
Друге питання, що потребує негайного
вирішення, це питання із становленням прозорої,
чесної конкуренції на ринку. Воно є похідним від
першого, тому що також впливає на якість послуг в
системі недержавного пенсійного забезпечення.
Для забезпечення прозорої, чесної конкуренції у
системі НПЗ, яка б сприяла підвищенню професіоналізму всіх задіяних суб’єктів, необхідно
напрацювати механізми публічного, прозорого
звітування про роботу таких [9].
На думку А.О. Надточія [11] для того, щоб
недержавні пенсійні фонди справляли реальний
вплив на національну економіку, необхідні такі
передумови:
- поглиблена участь у системі недержавного пенсійного забезпечення роботодавців, профспілки, населення;
- значні суми пенсійних активів, що досягається або значною кількістю учасників, або
значними пенсійними внесками;
- розвинутий фінансовий ринок;
- достатня кількість цінних паперів
підприємств реального сектора економіки на
фінансовому ринку країни;
- наявність фінансових інструментів належної кількості та якості;
- прогнозована політика держави [11,c.142146].
Висновки. Для вирішення істотних проблем щодо розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні можна запропонувати такі
стратегічні орієнтири:
- забезпечити стимулювання вкладників до
участі у системі недержавного пенсійного забезпечення, зокрема створення механізму надійного

інвестування коштів, тобто забезпечення ефективного страхування пенсійних вкладів громадян,
проведення державними органами постійного аналізу та контролю фінансової діяльності недержавних пенсійних фондів, популяризувати діяльність
недержавних пенсійних установ на державному
рівні;
- сформувати інструменти захисту пенсійних вкладів громадян з метою захисту прав та
інтересів вкладів та учасників;
- вдосконалити нормативно-правові умови
функціонування недержавних пенсійних фондів
шляхом прийняття законів „Про обов’язкову професійну пенсійну систему”, „Про заправадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування та внесення
змін до деяких законодавчих актів України”;
- на етапах становлення системи недержавного пенсійного забезпечення вдосконалити систему адміністрування виплат та послабити податковий тиск на недержавні пенсійні фонди;
- відкрити доступ до недержавних пенсійних фондів іноземних інвестицій.
Перспективними напрямами досліджень у
цьому сенсі будуть розробки системи організації та
контролю діяльності недержавної пенсійної системи, забезпечення ефективності її функціонування.
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ЛЮДСЬКЕ ЩАСТЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
Узагальнено складові людського щастя, якості та тривалості життя, обґрунтовано їх вплив на
розвиток людського капіталу
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HUMAN HAPPINESS AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL
Generalized elements of human happiness, and quality of life, grounded their impact on the development of
human capital
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Вступ. Сучасна економічна наука при
дослідженні капіталу значно розширює перелік
елементів нагромадженої праці, включаючи до його
складу надбані знання і навички (в тому числі й
професійно-кваліфікаційні), а інвестиції на їх
здобуття визначає як людський капітал [1, с.169]. У
цьому словосполученні прикметник вказує на те,
що капітал втілений в особі людини, тобто в ньому
присутня антропологічна складова, а іменник – що

він підпадає під вироблене науковою думкою
визначення капіталу (джерело майбутніх доходів).
Превалювання значення людського капіталу у формуванні вартості в умовах інформаційної
економіки зумовлює необхідність дослідження
чинників, котрі стимулюють розвиток людської
складової економічного комплексу держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники неодноразово намагалися з'ясу187

вати, від чого залежить щастя. Наприклад,
В. Франкл [2, с.193] вважав, що щастя визначається
змістовністю дій людини. К. Роджерс розглядав
„гарне життя” у динаміці, а не у статиці та
змалював портрет щасливої людини [3]: покладання не на авторитети чи ідеї, а на власні почуття
та інтуїцію; прагнення жити теперішнім; здатність
легко пристосовуватися до змін у житті. За
А. Маслоу людина може бути щасливою лише тоді,
коли вона займається улюбленою справою, в якій
розкривається її потенціал.
Політика держави має спрямовуватися на
розвиток людського капіталу та зростання суспільного щастя. Р. Вінховен [4] вважає, що турбота про
суспільне щастя є показником якості вибору
політичної стратегії держави.
Вітчизняними вченими висвітлюються
різні аспекти людського розвитку, однак ще недостатньо досліджень проблем розвитку людського
капіталу під впливом чинника людського щастя.

роль у глобальних процесах, підвищуючи передусім якість життя своїх громадян. Йдеться про
формування контурів відтворення світового господарства за схемою зчепленої ієрархії нерівновагомих укладів: „ядро (постіндустріальне) –
напівпериферія (індустріальна) – периферія (доіндустріальна)”. Межі вказаних рівнів ієрархії головним чином формуються кордонами окремих країн.
Як наслідок, країни постіндустріального центру
формують навколо себе і для власних потреб низку
індустріальних країн і мережу ресурсних придатків
- із доіндустріальних. У майбутньому постіндустріальне ядро контролюватиме відтворювальну
систему залежних країн за власною логікою і
експлуатуватиме їх ресурси (трудові, природні,
екологічні та інші). Для зменшення рівня цієї
залежності необхідно активізувати поліпшення
людського фактора загалом і якості життя населення зокрема.
Найпопулярнішим способом вимірюва-
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Рис.1. Частка респондентів, що відчувають себе щасливими залежно
від рівня доходів домогосподарства на рік (дол.США)

Мета дослідження. Обґрунтування необхідності враховування людського щастя у системі
якісних чинників формування людського капіталу,
дослідження його кількісних характеристик та
аналізу впливу на людський потенціал України.
Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах разом із кількісними параметрами
людського капіталу зміцнюється роль якісних. У
світовому просторі виокремилася група країн, які
завдяки інноваційному розвитку посилюють свою

ння якості життя вважають методику американської організації „Іпіегnаtіоnаl Living”, яка становить
дев'ять показників [5, с.201]:
1) вартість життя;
2) культура і дозвілля;
3) рівень економіки;
4) стан навколишнього середовища;
5) громадянські свободи;
6) рівень здоров'я;
7) розвиток інфраструктури;
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8) особиста безпека;
9) кліматичні умови.

2
,
nmmin  1

C

Таблиця 1
Розрахункова таблиця для обчислення коефіцієнта спряженості Крамера
Річний дохід
сім»ї, тис.$
До 12,5
12,5-49,9
50,0-149,9
більше150,0
Разом
С

Відчуття щастя
не
дуже
26
13
6
2
47

помірно

дуже

53
62
54
45
214

21
25
40
53
139

f ij2

Разом

fi  f j

100
100
100
100
400

Серед цих показників найважливішими є
вартість життя та рівень економіки. Україна з 62-го
місця у 2006 р. піднялася на 59-е, набравши 62 бали
(серед 192 країн). Показники якості життя українців оцінено такими балами: 42, 65, 38, 74, 75, 72,
71, 78. Найвищий бал наша країна отримала за найменш залежний від її внутрішнього середовища чинник – клімат, одночасно за найважливішими показниками спостерігається значне відставання [5, с.202].
Дослідження валового національного
щастя Дж. Вольферсом виявило, що: 1) в межах
одного суспільства багаті люди прагнуть бути
щасливими, а бідні - ні; 2) багаті суспільства в
цілому не прагнуть бути щасливими, а бідні - так;
3) ті країни, які досягати багатства, не прагнуть

0,143829787
0,035957447
0,007659574
0,000851064
0,188297872

0,131262
0,179626
0,136262
0,094626
0,541776
0,249

0,0317266
0,044964
0,1151079
0,2020863
0,3938849

де mmin – мінімальна кількість груп за факторною
чи результативною ознакою.
Квадратичну спряженість Пірсона розраховуємо за формулою:
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де fij – частота ознаки у i-тій факторній та j-тій
результативній групах; f i  , f  j – підсумкові частоти за групами факторної і результативної ознак
(за стрічками і стовпцями); n – обсяг сукупності.
Розраховане вище значення коефіцієнта
спряженості показує наявність зв’язку між аналізованими ознаками.
Таблиця 2

Ранжування країн за індексом людського щастя*
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Країна

Данія
Австрія
Люксембург
Ірландія
…
92.
Україна
…
95.
Танзанія
*
Складено за [5]

Тривалість
життя, років
78,1
79,6
78,6
78,6
…
67,6
…
51,0

Оцінка
людського
щастя, бали
8,4
7,7
7,7
7,5
…
3.6
…
3,2

бути щасливими. На основі дослідження Дж. Вольферса впливу рівня доходів сімей на відчуття щастя
нами побудовано рис.1. і визначено коефіцієнт спряженості (табл.1).
Оскільки необхідно оцінити зв'язок між
кількісною та атрибутивною ознакою за різної
кількості груп, тому використовуємо коефіцієнт
спряженості Крамера:

Іднекс
людського
щастя
0,840
0,770
0,770
0,750
…
0,360
…
0,320

Кількість
щасливих
років життя
65,4
62,7
60,1
59,0
…
32,7
…
16,3

Частка
щасливого
життя,%
83,7
78,8
48.8
75,1
…
48,3
…
32,0

За даними Всесвітньої бази про щастя
Україна серед 95 країн посідає 92 місце і має
показник 3,6 за десятибальною шкалою. Гірші за
неї позиції мають лише Молдова - 93 місце (3,5),
Зімбабве - 94 (3,3), Танзанія - 95 місце (3,2).
У нашій державі за очікуваної тривалості
життя 68,4 роки індекс кількості щасливих років
складає 24,8, тоді як у Данії, населення якої
визнано найщасливішим, очікувана тривалість
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життя складає 76,2, індекс кількості щасливих років
— 62,7 [3]. Спостерігається пряма залежність між
тривалістю життя та індексом кількості щасливих
років (табл. 2).
Вчені сходяться на тому, що щастя людини
залежить безпосередньо і від неї. Як правило, такі
люди легко спілкуються, мають близьких друзів,
віруючі. Їм також притаманна висока самооцінка;
хобі; участь у суспільних організаціях чи
спортивних секціях, здоровий сон. Однак ці
складові можуть бути як фактором, так і результатом. Наприклад, людина легко спілкується, бо
щаслива і навпаки - вона задоволена життям, тому
що спілкується з друзями й знайомими. Щастя мало
залежить від національності, віку, рівня освіти,
інтелекту тощо.
З табл.2 бачимо, що українці відчувають
себе щасливими лише 48,3% середньої тривалості
життя. Основні чинники останньої зображено
рис.2. Однак збільшення тривалості життя не
означає збільшення щасливих років. Менш забезпечені люди рідше звертаються за медичною допомогою і тому частіше хворіють. Необхідно зазначити, що здоров'я залежить не стільки від наявності грошей, скільки від характеру їх використання.
При вищих доходах людина може отримати кращу освіту. У групах людей з такою
освітою смертність у 1,5-4 рази нижча, ніж у групах
з низьким рівнем освіти. В Україні регіональна
диференціація оплати праці перевищує 135%, в т.ч.
Дніпропетровської обл. щодо Львівської – 21,02%.
Регіони з низькою оплатою праці характеризуються
праценадлишківстю, низьким рівнем інвестування,
і інтенсифікацією неконтрольованої міграції.
Не сприяє розвитку людського капіталу в

Україні також неефективна система соціальних
стандартів. Стимулюючу функцію заробітної плати
послаблюють інфляційні процеси. Вона усе більше
асоціюється із різновидом державної „допомоги”,
оскільки мало залежить від результатів праці та
кваліфікації працівників. Висока частка населення
із середньодушовими загальними доходами нижче
прожиткового мінімуму загострює концептуальне
протиріччя між сутністю межі бідності та методом
її розрахунку.
Поляризація країн за рівнем людського
щастя сприяє активізації міграційних процесів, які
двояко впливають на динаміку чисельності населення (рис. 2).
Протягом 2000-2008 рр., за офіційними
даними з нашої держави виїхало 6,27 мли осіб.
Таблиця 3
Динамічні моделі міграційних змін населення України, осіб
Країни

Рівняння тренду

Європи
Америки
Азії

-33832+6522t
-7785,9+1034,5t
10834-8775,3t +
3437t2 -316,61 t3
-56813+21558t1578,2t2

Всього

Добробут

0,9306
0,9836

Використовуючи дані Держкомстату України
про сальдо міграції за період 2002-2008 рр., нами
побудовано тренди міграційних змін (табл.3).
Обчислено коефіцієнти детермінації дають
підстави стверджувати, що використані моделі
мають високий ступінь достовірності. Отримані
рівняння дозволяють прогнозувати найвищий міграційний приріст з країн Європи.

Тривалість життя

Спадковість (20%)

Коефіцієнт
детермінації
0,9041
0,9289

Спосіб життя (55%)

Екологія (20%)

Рівень освіти

Рис.2. Основні чинники тривалості життя
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Таблиця 4
Географічна структура міжнародних мігрантів в Україні у 2002-2008 рр.
2002
Європа
Америка
Азія
Інші

69,04
1,26
28,46
1,24

Європа
Америка
Азія
Інші

80,17
9,59
9,80
0,44

Європа
Америка
Азія
Інші

-11,13
-8,33
18,66
0,79

2003

2004
2005
Прибулі, %
69,77
68,68
65,89
1,30
1,39
1,51
28,03
29,29
31,94
0,90
0,63
0,65
Вибулі, %
79,95
80,39
77,70
11,31
9,60
11,06
8,34
9,41
10,62
0,41
0,60
0,63
Відхилення (+,-), в.п.
-10,18
-11,71
-11,81
-10,00
-8,21
-9,54
19,69
19,88
21,33
0,49
0,04
0,03

Аналіз структури міжнародних мігрантів в
Україні (табл.4) виявив, що у міграційних рухах
України домінують європейські країни. Їх частка у
кількості прибулих у 2002-2007 рр. знижувалася, а
у 2008 р. відносно попереднього виросла на 5,59
в.п. і склала 64,76%. У в’їздному потоці частка цих
країн за досліджуваний період знизилася із 80,17%
до 77,70%. Вагоме значення як у структурі
прибулих, так і вибулих також мають країни Азії. В
обох міграційних напрямах їх частка зміцнюється,
однак за в’їздом вона є значно вищою. Протилежна
тенденція притаманна країнам Америки, частка
вибулих у які, перевищує частку прибулих.
Найбільш мобільною до міграційних змін
є молодь. Ця категорія населення має більше
причин та можливостей влаштуватись на новому

2006

2007

2008

60,21
1,68
36,85
1,27

58,81
1,75
37,70
1,74

64,76
2,55
30,90
1,79

80,68
9,31
9,52
0,50

80,31
9,44
9,47
0,79

77,70
8,14
12,75
1,41

-20,47
-7,63
27,33
0,77

-21,50
-7,69
28,23
0,95

-12,94
-5,59
18,15
0,38

місці, вона становить групу ризику, щодо неповернення. Еміграція молоді частіше призводить до
незворотних втрат людського капіталу.
На 1.01.2008 р. на обліку державної служби
зайнятості перебувало 660,3 тис. незайнятих громадян, котрі шукали роботу. Понад третина з них –
це молодь віком до 35 років [6]. Серед причин
безробіття молоді варто вказати: відсутність
належної професійної перспективи, масове безробіття, перевищення підготовки фахівців ВНЗ над
потребами ринку. Дані табл. 5 доводять поглиблення невідповідності професійно-кваліфікаційної
структури пропозиції робочої сили попиту на неї.

Вплив міграції на чисельність населення країни
ПРЯМИЙ

Зменшення (збільшення) в країну відтока (притоку)
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

Трансформація статево-вікової структури, зміна демографічних
коефіцієнтів
Рис.3. Вплив міграції на чисельність населення країни

191

Таблиця 5

професіонали

фахівці

технічні службовці

працівники сфери торгівлі та послуг

кваліфіковані робітники сільського та
лісового господарств, риборозведення та
рибальства

кваліфіковані робітники з інструментом

робітники з обслуговування, експлуатації
та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання
устаткування та машин

найпростіші професії

Попит, тис.осіб
Пропозиція тис.осіб
Випередження, рази

законодавці, вищі державні службовці,
керівники, менеджери

Професійні групи

Випередження пропозиції над попитом робочої сили у 2008 році

10,6
55,5
5,24

14,4
44,0
3,06

15,4
67,6
4,39

5,3
42,4
8,00

14,5
100,5
6,93

1,9
379
199,47

50,7
79,5
1,57

33,4
138,5
4,15

24,2
215,3
8,90

За розрахунками фахівців Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України за
умови збереження „існуючого порядку вимирання,
тенденцій стаціонарної міграції, а також закономірностей змін рівнів зайнятості та участі у трудовій міграції з віком, у середньому одному новонародженому в Україні належить прожити 1,64
роки життя у стані трудової міграції, а для мешканців Західного регіону України цей показник
становить 4,31 року” [7, с.25].
Висновки. Для економічного зростання
держава має забезпечувати комфортне життя
людей. Діяльність її керівних органів можна оцінювати настільки, наскільки відчуває себе щасливим
населення. Щасливі суспільства оптимізують свою
поведінку, збільшують тривалість життя, нарощують людський капітал. Без покращення якісних
показників людських ресурсів, Україна не зможе
успішно конкурувати з країнами, економічні системи яких мають переваги за або рахунок інноваційного потенціалу, або за рахунок чисельності
населення та низької вартості робочої сили, або за
рахунок надприбутків в енергетичній сфері. Окреслена в статті проблематика має перспективи
подальших досліджень у руслі визначення резервів
зростання людського капіталу України.
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БЕНЧМАРКІНГ І МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ
У статті розглянуто вплив бенчмаркінгу на формування маркетингового плану; розкрито вплив
бенчмаркінгу на конкурентоспроможність підприємства; перелічено „пастки” бенчмаркінгу.
Ключові слова: бенчмаркінг, маркетинговий план, маркетингова розвідка, сертифікація, система
індикаторів.

Lyholat S. M.

BENCHMARKING AND MARKETINGS DECISIONS
In the article influence of benchmarking is considered on forming of marketing plan; influence of
benchmarking is exposed on the competitiveness of enterprise; the „traps” of benchmarking are transferred.
Keywords: benchmarking, marketing plan, marketing secret service, certification, system of indicators.

бізнесу базуватиметься на досвіді партнерів і конкурентів в галузевому, міжгалузевому та міжнаціональному рівнях.
Виклад основних положень. Головна ціль
маркетингових досліджень полягає у розробці концепції загального уявлення про структуру та закономірності динаміки ринку і обґрунтування можливостей конкретної фірми адаптуватися в середовищі. Таким чином, стратегічно орієнтоване
маркетингове дослідження тісно пов’язане із принципами, методами, інструментами та філософією
бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг являє собою мистецтво виявлення того, що інші (партнери або конкуренти)
роблять краще, і вдосконалювати та застосовувати
їх методи роботи. Основним, пори все, не буде
використання старих методів шпіонажу, а квантифіцірування відмінностей в управлінні підприємством в основі яких лежать методи та концепції,
які позволять скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати динаміку структури і вибір
стратегії діяльності підприємства.
„Піонерами”, які застосували даний підхід
були всесвітньовідомі компанії Xerox (здійснила
аналіз затрат в порівнянні з японськими компаніями), „ЗМ”, „НР”, „Dupont”, „Motorola”, „Pims”,
які проводять форум з бенчмаркінгу, на якому
колективно розробляють методології бенчмаркінгу
і основи його застосування. Спеціалісти починають
розробляти про типи бенчмаркінгу, розробляють
різні моделі. Для більшості компаній бенчмаркінг
не є новим, так як має місце в рамках конкурентного аналізу, хоча й бенчмаркінг є більш деталізованою, формалізованою і впорядкованою функцією, чиї методи або підходи до конкурентного
аналізу є необхідною функцією успіху будь-якого
підприємства.
Таким чином, бенчмаркінг розвиває аналіз
конкурентоспроможності, який обмежується вивче-

Вступ. Розвиток економіки України супроводжується глибинними перетвореннями, які визначають підвищений інтерес до нових теорій та
напрямів розвитку маркетингу та менеджменту.
Практика доводить, що класичне визначення маркетингу, яке включає 4P (Product, Price, Place,
Promotion), стає недостатнім, так як не розкриває в
повній мірі процес взаємодії усіх суб’єктів
ринкової системи пропускаючи сучасні тенденції
розвитку маркетингу: маркетинг взаємодій, стратегічна орієнтація маркетингу та бенчмаркінг.
Стан дослідження. Маркетинг взаємодії
базується на безперервному процесі спілкування,
співпраці усіх суб’єктів маркетингової мережі.
Водночас, крім відомого маркетингу-мікс застосовується перспективна концепція маркетингу,
орієнтована на ефективний процес взаємодії партнерів і на безперервний континуум підприємництва, а не „на одноразову об орудку”. Поява цієї
теорії пов’язана із всесвітньо відомими вченими
Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера та інших. Дана концепція скерована на розвиток конкурентних переваг і задоволення потреб споживачів. Бенчмаркінг
(Benchmarking) є відносно новим напрямом розвитком бізнесу та пов'язаний з пошуком й вивченням найкращих методів та способів підприємництва, щоб провадити власний бізнес як на
найвищому рівні.
Постановка проблеми. Бенчмаркінг наближений до поняття маркетингової розвідки (маркетинг Intelligence), яка передбачає постійний збір
інформації про зміну зовнішнього середовища,
необхідного як для розробки, так і корекції планів
маркетингу. Однак маркетингова розвідка має ціль
збір конфіденційної чи напівконфіденційної інформації про зміну зовнішнього середовища. Вищезазначене зумовлює необхідність поглибленого дослідження бенчмаркінгу як процесу, діяльність якого
при довготривалому осмисленню стратегії ведення
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нням конкурентів – їх продукції, витрат, технологій, характеристик, економічних і фінансових
показників, відносин з клієнтами і поставщиками.
Усе це необхідно для пошуку найбільш необхідної
продукції для підприємства.
Аналіз конкурентоспроможності дозволить
виявити відмінності між конкурентами, але це не
пояснює, які відмінності необхідно переглянути
щоб завоювати бажані позиції. Саме цьому сприяє
бенчмаркінг, які базується на порівнянні та аналізі
процесу діяльності, скерований на розуміння причин відмінностей. Бечмаркінг знайшов застосування у логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому менеджменті, тобто його
застосування охоплює усі сфери і керує діяльністю.
При здійснені бенчмаркінгу співробітники
працюють командами, до складу яких входять
представники різних підприємств основним завданням яких є планування з орієнтацією на створення
цінностей, а також компетентність в області роботи
з клієнтами, технологіями і культурою ведення бізнесу.
Однак частина спеціалістів вважають, що
бенчмаркінг передбачає перейняття методів управління в інших, успішно працюючих компаній, за їх
допомогою, підприємств після того, як шляхом
порівняння з іншими областями діяльності фірми
або конкурентами були виявлені слабкі сторони
власної фірми.
Одним із класичних визначень бенчмаркінгу є визнання його як процес систематичного і
безперервного виміру: оцінка процесів на власній
фірмі з процесами підприємств-лідерів з метою
отримання інформації, корисної для удосконалення
власної характеристики.
Визначаючи ефект, який може забезпечити
бенчмаркінг, варто пам’ятати, що не піддається
сумніву факт корисності обміну досвідом і його
вивчення. Попри те не забувати, що „перехресне
опилення” дієве не для кожного підприємства.
Тому необхідність проведення бенчмаркінгу повинна бути доведеною. Таким чином, користь
бенчмаркінгу в тому, що маркетингові функції
стають керованими тоді, коли досліджуються і
впроваджуються кращі методи і технології інших.
Це приведе до прибуткової діяльності з високим
ступенем економічності, створення корисної конкуренції і задоволення потреб споживачів.
Таким чином, більшість підприємств використовує бенчмаркінг як один із засобів, за допомогою якого вони залишаються конкурентоспроможними. Але існує велика кількість „пасток”,
у які потрапляють організації, що вперше використовують концепцію бенчмаркінгу для підвищення
своєї конкурентоспроможності.
Основні помилки, які дуже часто зустрічаються у практиці організацій при використанні
бенчмаркінгового підходу і методи їх уникання:

1. Сприйняття бенчмаркінгу як „інспекційної перевірки” функціонування підприємства. Таке
дослідження може дати декілька цікавих і корисних
цифр, але бенчмаркінг – це процес з'ясовування
того, що стоїть за цими числами.
2. Припущення, що існуючі і схвалені „базові параметри” можуть бути використані без змін.
Так звана „база” не може просто бути застосована
на підприємстві, оскільки існують певні розходження в умовах на ринках, у потребах клієнтів, у
доступності ресурсів і т.д.
3. Зниження уваги до обслуговування і
задоволення клієнта. Скорочення витрат часто супроводжується зниженням уваги до клієнта (наприклад, сервісне обслуговування), внаслідок чого
клієнти відвертаються. Щоб уникнути цієї помилки, при здійсненні бенчмаркінгу доцільно використовувати „balanced scorecard” (комплексну систему індикаторів бізнесу).
4. Процес занадто комплексний, щоб бути
керованим. Процес — група завдань. Система —
група процесів. Уникайте застосування бенчмаркінгу щодо всієї системи — це дорого і тривало.
Необхідно обрати один або декілька процесів, що
становлять певну частину системи, спочатку опрацювати їх, а потім перейти до наступної частини
системи.
5. Неузгодженість. Керівництво організації
повинно контролювати і спрямовувати процес впровадження бенчмаркінгу на рівні стратегії.
6. Ставити завдання, що мають розмиті межі і формулювання.
7. Відсутність основи для проведення бенчмаркінгу. Ця „пастка” виникає, якщо пошук партнерів й інформації про них розпочатий раніше, ніж
цілком проаналізований власний процес. Бенчмаркінг передбачає, що власний процес і його параметри чітко сформовані.
8. Недостатньо повне дослідження партнера з бенчмаркінгу.
Щоб уникнути „пасток” можна запросити
консультантів. У світовій практиці вважається, що
найкращий результат застосування бенчмаркінгу
досягається, коли компанія запрошує команду
консультантів для здійснення проекту або для
супроводження проекту, реалізованого працівниками компанії. Залучення консультантів у цьому
випадку вважається доцільним з таких причин:
- об'єктивність і індиферентність консультантів до внутрішньої політики, володіння
теоретичними основами концепції процесів
і практичного досвіду застосування їх на
практиці,
- консультанти приносять інформацію і
кращі методики інших компаній,
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- консультант може успішно діяти як
сполучна ланка між працівниками організації, її лідерами, клієнтами і постачальниками.
Більшість українських підприємців поняттям бенчмаркінгу не оперує, їм не відомі і
повноцінні бенчмаркінгові проекти, які б здійснювалися українськими консультаційними фірмами. Хоча, звичайно, елементи бенчмаркінгу зустрічаються в багатьох проектах з вдосконалення
методів роботи українських підприємств.
Наприклад, сертифікація системи якості
підприємства відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що сприяє
підвищенню конкурентоспроможності української
продукції, яка виходить на міжнародний ринок.
Процес сертифікації, по суті, є бенчмаркінговим
процесом. Щоб бути сертифікованою за системою
ISO, компанія повинна привести свої бізнеспроцеси і внутрішні процедури у відповідність до
вимог ISO. Найвідомішими успішними прикладами
сертифікації українських компаній за системою ISO
є пивзавод „Оболонь”, Луцький підшипниковий
завод і Ambulance. Сертифікація була проведена за
участю закордонних консультантів. На сьогоднішній день в Україні немає жодного прикладу
сертифікації всієї організації бізнесу, тобто система
ISO використовується для ідентифікації „критичних місць”, в яких і впроваджуються часткові
вдосконалення.
Система ISO може бути використана не
тільки підприємствами, що поставили перед собою
мету сертифікації за цим стандартом, але і будьяким підприємством, що здійснює програму
вдосконалення бізнесу, як „база порівняння” для
виявлення „критичних місць”. Орієнтуючись на
стандарти можна виділити такі основні процеси:
ідентифікація потреб споживачів, ідентифікація
ринку, створення продукту, виробництво продукту,
маркетинг, реалізація і післяпродажний сервіс. До
допоміжних (або функціональних) процесів було
віднесено: управління людськими, фінансовими й
інформаційними ресурсами. Аналіз існуючих на
підприємстві бізнес-процесів за даною схемою
дасть можливість консультантам виявити „вузькі
місця” (наприклад, неефективна організація праці) і
запропонувати ряд заходів щодо їх усунення.
Не варто ігнорувати й „перейняття” готових методик для вирішення конкретної проблеми,
іншими словами, „передового досвіду”. З цього
погляду бенчмаркінг виявився надзвичайно корисним для українських підприємців, оскільки, як і
більшість ділових людей, вони дуже практичні і не
надто піклуються про знання теорії з підручників.
Підприємці і керівники компаній хочуть точно
знати, які прийоми, підходи і методи працюють

краще, якими є результати використання, і, головне, вони хочуть знати, чи буде це працювати у них.
Не залежно від того які методики використовуватимуться на практиці для ефективного
бенчмаркінгу необхідно дотримуватися принципів:
1. Взаємності. Саме вона забезпечить найбільш
оптимальну ситуацію для сторін-учасників з
попереднім обговоренням меж діапазону інформації, порядку обміну даними, логіку проведення обстеження. В бенчмаркінговому альянсі
кожний учасник повинен мати гарантії щодо
поведінки інших.
2. Аналогії. Оперативні процеси повинні бути
подібними. Процес повинен піддаватися оцінці.
Аналогія процесів і встановлення критеріїв
відбору партнерів по бенчмаркінгу є тим, від
чого залежить успіх діяльності.
3. Виміру. Бенчмаркінг – це порівняння характеристик, які змінилися на кількох підприємствах
метою яких є досягнення найкращого значення.
Найважливішим залишається визначення ключових характеристик процесу, що дозволить
покращити характеристики на основі вивчення
процесу.
Висновки. Отже, бенчмаркінгогвий підхід
приводить до суттєвих змін процедури прийняття
маркетингових рішень. Традиційно маркетингові
рішення приймалися на основі результатів маркетингових досліджень та інтуїції менеджерів по
відношенню до комплексу маркетингу. На основі
цього повинна розроблятися маркетингова стратегія фірми. Сучасні умови бізнесу призводять до
того, що забезпечення конкурентоспроможності
фірми і її стійкого положення таких дій є недостатньо. Необхідним стає вивчення досвіду діяльності лідерів бізнесу для підвищення обґрунтованості стратегій маркетингу.
Процес маркетингового планування являється важливою сферою для якої бенчмаркінг
відіграє остаточне значення. Мета і керівні принципи, що залежать від місії підприємства, визначають результати бенчмаркінгу. Застосування
бенчмаркінгу у процесі стратегічного маркетингового планування забезпечує вимоги зовнішнього
середовища і споживачів на основі релевантних
даних.
У процесі розробок маркетингових стратегій важливим є погляд збоку, так як він встановлює
стратегічні напрями розвитку і сприяє розподілу
обмежень ресурсів. Знання про методи роботи
фірм-лідерів і споживачів, отримані у процесі
бенчмаркінгу, являються важливою інформацією,
необхідний для розвитку підприємств і забезпечує
його конкурентоспроможності. У процесі подібних
перетворень маркетинг-менеджер повинен вивчати
і аналізувати на скільки його підприємство
адаптоване до потреб ринку, як і за рахунок чого
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можна покращити його діяльність. Тобто, першоджерелом повинно бути перегляд діяльності всередині підприємства у відповідності до вимог ринку.

и
культура
предпринимательства”:
Тезисы
докладов. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. – Ч.1. –
С. 82-90.
4. Багиев Г.Л. О методологиях коньюнктурных исследований. Международная научная конференция „Маркетинг и культура предпринимательства2: Тезисы докладов.- СПб.: Изд-во
СПбУЭФ, 2006. – Ч.2. – С. 65-71.
5. G. Leidig. Oukologisches Benchmarking am
Beispiel der Abfallwirtshaft in Druckbetrieben, in:
Controlling 2005. H. 6. S. 378 ff.
6. Meffert H. Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik; mit Fallstudien Einfuuhrung und Relaunch des
VW-Golf / H.Meffert.-7., uberarb. U. erw. Aufl.,
Nachdr. – Wiesbaden: Gabler, 2003. S. 295 ff.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент
определения стратеги и повышения прибыли /
Р. Рейдер // – М.: РИА „Стандарты и качество”,
2007. – 248 с. (Деловое совершенство).
2. Ашуев A.M. Бенчмаркінг та інформаційне
забезпечення процесу нововведень / 36. Наук,
праць Донецького державного університету. Сер.:
Економіка. – 2004.-Т.5; Вип. 34: Економіка та
маркетинг підприємства і території. – С. 140-146.
3. Багиев Г.Л. Бенчмаркинг – как функция и
инструмент предпринимательской деятельности.
Международная научная конференция „Маркетинг
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Кушнір Л. П., Яцко В. В.

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
У статті досліджено перспективу розвитку і взаємозв’язок економічних показників роботи
підприємств Закарпатської області. Згідно з стратегічними напрямами розвитку було розроблено
математичні моделі прогнозування цих показників, а саме: лінійні, параболічні, степеневі та експоненціальні
моделі тренду.
Для планування і прогнозування економічних показників діяльності підприємств Закарпатської області
рекомендується використовувати параболічні моделі тренду, які забезпечують найвищу вірогідність прогнозу.
Ключові слова: обсяг реалізованої продукції, витрати, інвестиції в основний капітал, підприємства,
прогнозування, моделі тренду.

Kushnir L. P., Yatsko V. V.

THE ELABORATION OF DYNAMIC MODELS OF THE MAIN ECONOMIC
INDEXES OF BUSSINESS ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN
ZAKARPATTIA REGION
The main economic indexes of enterprises' development are explored in the article.
In the purpose of planning and prognostication of economic indicators of activity of enterprises of Zakarpattya
region it is recommended to use parabolic models of trend, which provide the greatest authenticity of prognosis.
Keywords: output, volume of sold products, expenses, investments in the fixed assets, enterprises, prognosis,
models of trends.
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Вступ. Прогнозування економічних показників є нагальною потребою в умовах ринкової економіки. Точне передбачення майбутнього підвищує
ефективність процесу прийняття рішень.
Постановка завдання. Метою даної роботи є розробка динамічних моделей основних економічних показників діяльності підприємств Закарпатської області, адекватних ринковій економіці, та
визначення перспектив їх розвитку.
Результати. При прогнозуванні соціальноекономічних процесів перевага віддається статистичним методам, прогнозним результатом яких
є очікувані у майбутньому значення характеристик
процесу. Статистичні прогнози ґрунтуються на
гіпотезах про стабільність значень величини, що
прогнозується; закону її розподілу; взаємозв’язків з
іншими величинами тощо. Принцип екстраполяції
динамічних рядів є одним із методів статистичного
прогнозування. В основі цього методу лежить припущення, що можливі зміни на період прогнозування будуть відбуватися за закономірностями, що
мали місце і в базисному періоді. Тому на основі відомих статистичних даних створюється математична модель, яку пропонується використовувати для
прогнозування.
Виявлення основної тенденції розвитку
проводилось за рівняннями тренду:
– лінійне рівняння тренду

З метою підвищення достовірності оцінки
моделі на адекватність до вихідних даних нами
проводилась оцінка статистичної значущості моделей (або адекватність моделі до вихідних даних) за
допомогою F-критерію Фішера. Згідно з цим методом, потрібно розрахункове значення критерію Fрозр
порівняти з табличним значенням Fтабл. Табличне
значення критерію Фішера Fтабл береться з таблиці
критичних значень F-розподілу Фішера за ймовірності р (або рівні значущості α = 1– p), ступенях
вільності k1  l , k 2  n  l  1, де n – кількість спостережень, l – кількість факторів, які впливають на показник. Розрахункове значення Fрозр
обчислюється за формулою:
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Якщо Fрозр>Fтабл, то з надійністю р можна
вважати, що розглянута математична модель адекватна експериментальним даним. Якщо Fрозр<Fтабл, то з
надійністю р можна вважати, що розглянута математична модель неадекватна до вихідних даних.
Аналізуючи побудовані моделі трендів і
отримані прогнози, можна зробити висновок про
найбільш відповідну модель основної тенденції
зміни. При цьому основним аргументом при перевірці адекватності моделі до вихідних даних
залишається значення коефіцієнта детермінації R2,
обчислення якого є найбільш доступне для загалу.
У табл. 1 розраховано значення F-критерію Фішера
для різних значень коефіцієнту детермінації R2 для
ступенів свободи k1 = 1 та к2 = 6-1-1 = 4.

y  a0  a1t ,

– параболічне рівняння тренду

y  a0  a1t  a2t 2 ,
a
– степенева функція y  a0 t ,
at
– експоненціальне рівняння y  a0 e ,
1

1

де у – показник, тенденція якого
досліджується;

1, n ;
a0 , a1 , a2 – параметри рівняння тренду [1].

t – час,

Таблиця 1
Значення коефіцієнтів детермінації R2 та
розрахункових значень F-критерію Фішера

Одним із найважливіших завдань було
встановлення типу моделі тренду, яка б найточніше
відображала поведінку вихідних даних, існуючу
тенденцію розвитку, за допомогою якої можна було
б робити точні і достовірні прогнози показників
діяльності підприємств Закарпатської області.
Для обґрунтування надійності чи достовірності економіко-математичної моделі найчастіше використовують значення коефіцієнту детермінації R2: чим ближче значення R2 до одиниці, тим
надійнішою чи достовірнішою є модель тренду, і
навпаки, чим ближче значення R2 до нуля, тим
менш надійнішою чи достовірнішою є дана модель.
Хоча ця оцінка є з математичної точки зору досить
неточною, на практиці її застосовують найчастіше
у зв’язку із простотою отримання цього значення
при побудові тренду.

Коефіцієнт детермінації
R2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,66
0,7
0,8
0,85

Розрахункове значення
Frozr
0,4
1,0
1,7
2,7
4,0
6,0
7,8*
9,3
16,0
22,7**

Примітка. * – критичне значення розподілу
Фішера для рівня значущості α=0,05; ** – критичне
значення розподілу Фішера для рівня значущості α=0,01.
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Таблиця 2
Динаміка показників діяльності підприємств Закарпатської області за 2002-2008 рр.
Обсяг
реалізованої продукції
(робіт, послуг), млн грн

Витрати
з реалізованої продукції
(робіт, послуг), млн грн

Валові інвестиції
в основний капітал,
млн грн

2003

6285,6

6032,1

537,6

2004

10961

10892,3

569,6

2005

10595,4

10508,8

741,3

2006

11848,4

11491,7

1283,1

2007

15608,9

15034,6

1764

2008

19019,5

18574,3

1900

Табличні значення F-критерію Фішера взято із статистичних таблиць критичних значень
розподілу Фішера для рівня значущості α=0,01 та
α=0,05, а саме Ftabl(k1=1, k1=4, α =0,01) = 21,20 і
Ftabl(k1=1, k1=4, α =0,05) = 7,71. Жирним шрифтом
відмічено критичні значення коефіцієнту детермінації. Порівняння коефіцієнтів детермінації для
кожної побудованої моделі тренду із цими критичними значеннями, а саме R2=0,66 (за ймовірності
р=0,95) та R2=0,85 (за ймовірності р=0,99) дає
оцінку моделі тренду, що відповідає емпіричним
даним. Значення R2, які є меншими від виділених
значень, вказують на статистичну невірогідність
побудованих моделей тренду.

слуг), млн грн;
2) витрати з реалізованої продукції (робіт,
послуг), млн грн.;
3) валові інвестиції в основний капітал, млн
грн.
Для побудови моделей тренду показників
діяльності підприємств Закарпатської області використано дані за 2003-2008 роки (табл. 2).
Для кожного досліджуваного показника
було побудовано моделі тренду різних типів (лінійна модель

y  a0  a1t ,

y  a0  a1t  a2t

2

,

параболічна модель

експоненціальна

модель

0,1917x

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

y = 5983e
R2 = 0,8935

y = 2253,3x + 4499,8
R2 = 0,9148

0,5451

2

y = 6436,9x
R2 = 0,9067

2003

2004

y = 181,79x + 980,77x + 6196,6
R2 = 0,9275

2005

2006

2007

2008

роки

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн
Линейный (Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Полиномиальный (Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Степенной (Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Экспоненциальный (Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)

Рис. 1. Емпірична і теоретичні лінії тренду обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств
Закарпатської області за 2003-2008 рр.

Проведено аналіз основної тенденції розвитку показників діяльності підприємств Закарпатської області, а саме:
1) обсяг реалізованої продукції (робіт, по-

y  a0 e a t
1

та степенева модель

y  a0t a

1

),

згідно з даними 2003-2008 років, і розраховано
прогноз на наступні 3 роки – 2009, 2010, 2011 рр.
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Линейный (Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Полиномиальный (Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Степенной (Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)
Экспоненциальный (Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн)

Рис. 2. Емпірична і теоретичні лінії тренду витрат з реалізації продукції (робіт, послуг) підприємств
Закарпатської області за 2003-2008 рр.

Так, за даними про обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств Закарпатської
області за допомогою пакету Excel отримано
моделі тренду різних типів і значення коефіцієнтів
детермінації для кожної з них (рис. 1). Оцінка адекватності отриманих моделей за значенням коефіцієнта детермінації R2 (табл. 1) свідчить про високу
вірогідність усіх отриманих моделей. За допомогою
лінійної моделі y = 2253,3t + 4499,87 можна зробити висновок про щорічне збільшення обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) в середньому на
2253,3 млн грн.

ною моделлю тренду y = 2174,9t + 4476,9 витрати з
реалізації продукції (робіт, послуг) збільшуються
щороку в середньому на 2174,9 млн грн. Коефіцієнт
детермінації R2 = 0,903 показує, що отримана
модель достовірно відображає тенденцію зміни
витрат з реалізації продукції (робіт, послуг).
Порівняння значень коефіцієнтів детермінації для різних моделей тренду витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) (табл.4) із критичними значеннями із табл.1 (R2=0,66 при ймовірності р=0,95 і R2=0,85 при ймовірності р=0,99)
свідчить про адекватність моделей тренду витрат з

Таблиця 3
Моделі тренду обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств Закарпатської області
за 2003-2008 рр. і прогноз на 2009-2011 рр.
Тип моделі тренду
лінійна
параболічна
степенева
експоненціальна

Рівняння тренду
y = 2253,3t + 4499,8
y=181,79t2+980,77t+6196,6
y = 6436,9t0,5451
y = 5983e0,1917t

Коефіцієнт
детермінації F-критерій
R2
0,915**
42,9
0,928**
51,2
0,907**
38,9
0,894**
33,6

Найбільшим із коефіцієнтів детермінації є
значення R2=0,928 для параболічної моделі, що дає
підстави стверджувати про найвищу вірогідність
прогнозу саме за цією моделлю тренду (табл. 3).
Прогноз обсягу реалізованої продукції згідно з параболічним рівнянням на 2009 рік – 21970 млн грн, на 2010
рік – 25677 млн грн, на 2011 рік – 27787 млн грн.
Згідно з даними про витрати з реалізації
продукції (робіт, послуг) за 2003-2008 рр., також
побудовано лінійну, параболічну, експоненціальну
і степеневу моделі тренду (рис. 2, табл. 4). За ліній-

Прогноз, млн грн
2009
20273
21970
18593
22893

2010
22526
25677
19996
27730

2011
24780
27787
21322
33590

реалізації продукції (робіт, послуг) до вихідних
даних та вірогідність прогнозу за отриманими рівняннями.
Найвищий ступінь достовірності має параболічна модель тренду витрат з реалізації продукції
(робіт, послуг) y = 162,56t2+1037t+5994,1, оскільки
коефіцієнт детермінації R2=0,913 є най-більшим.
Тому пропонується застосування прогнозу саме за параболічною моделлю тренду: на 2009 рік – 21219 млн
грн., 2010 рік – 24694 млн грн., 2011 рік – 26420 млн грн.
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Таблиця 4
Моделі тренду витрат з реалізації продукції (робіт, послуг) підприємств Закарпатської області
за 2003-2008 роки і прогноз на 2009-2011 рр.
Тип моделі тренду
лінійна
параболічна
степенева
експоненціальна

Рівняння тренду

Коефіцієнт
детермінації R2 F-критерій

y = 2174,9t + 4476,9
y=162,56t2+1037t+5994,1
y = 6271t0,5465
y = 5854,5e0,1908x

0,903**
0,913**
0,900**
0,875**

Тенденція зміни валових інвестицій в
основний капітал адекватно відображена отриманими рівняннями тренду (рис. 3).
За лінійним рівнянням тренду y=290,97t+89,1
можна стверджувати про щорічне збільшення валових інвестицій в основний капітал на 290,97 млн
грн. Коефіцієнт детермінації R2 = 0,913 вказує на
високу довіру до отриманого рівняння тренду.

37,1
42,2
35,9
27,9

Прогноз, млн грн
2009
16401
21219
18163
22260

2010
18576
24694
19538
26940

2011
20751
26420
20837
32603

детермінації із критичними значеннями. Прогноз
валових інвестицій в основний капітал за параболічною моделлю (табл.5): на 2009 рік – 2293 млн
грн, на 2010 рік – 2728 млн грн, на 2011 рік – 2867 млн
грн.
Дослідження тенденції розвитку показників діяльності підприємств Закарпатської області
за допомогою моделей тренду показало, що існує

2500

y = 290,97x + 89,1
2
R = 0,9134

2000

0,2811x

y = 367,25e
2
R = 0,9303

1500
0,7557

y = 428,94x
2
R = 0,8433

1000

2
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y = 17,925x + 165,5x + 256,4
2
R = 0,9208
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Валові інвестиції в основний капітал, млн грн
Линейный (Валові інвестиції в основний капітал, млн грн)
Полиномиальный (Валові інвестиції в основний капітал, млн грн)
Степенной (Валові інвестиції в основний капітал, млн грн)
Экспоненциальный (Валові інвестиції в основний капітал, млн грн)

Рис. 3. Емпірична і теоретичні лінії тренду валових інвестицій в основний капітал підприємств
Закарпатської області за 2003-2008 роки

У той же час перевірка моделей тренду на
адекватність до вихідних даних дає підстави зробити висновок про вищу вірогідність параболічної
моделі тренду y = 17,925t2 +165,5t+256,4, оскільки
коефіцієнт детермінації R2=0,921 є більшим. Вища
адекватність параболічної моделі до поведінки
вихідних даних пояснюється як за критерієм
Фішера, так і порівнянням значень коефіцієнтів

високо вірогідна тенденція до збільшення значення
показників діяльності, що свідчить про постійну
закономірність розвитку у діяльності досліджуваних об’єктів господарювання, правильно обрану
економічну та управлінську політику цих об’єктів.
З метою оцінки залежності показників діяльності підприємств Закарпатської області одержано
рівняння взаємозв’язку та взаємозалежності показників.

Таблиця 5
Моделі тренду валових інвестицій в основний капітал підприємств Закарпатської області за 2003-2008 роки
і прогноз на 2009-2011 рр.
Тип моделі тренду
лінійна
параболічна
степенева
експоненціальна

Рівняння тренду
y = 290,97t + 89,1
y=17,925t2 +165,5t+256,4
y = 428,94t0,7557
y = 367,25e0,2811t

Коефіцієнт
детермінації R2
0,913
0,921
0,843
0,93
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Fкритерій
42,2
46,5
21,5
53,4

Прогноз, млн грн
2009
2126
2293
1867
2627

2010
2417
2728
2065
3480

2011
2708
2867
2257
4610

За даними за 2003-2008 роки було побудовано парні та множинні лінійні рівняння регресії

~
x0  b0  b1 x1 ,
~
x0  b0  b1 x1  b2 x2

збільшенні значення х2 на 1 і деякому фіксованому
(середньому) значенні

(1)

середнього значення х0 на

(2).

очікується збільшення

b2

одиниць (якщо b2 >

0) чи зменшуватися на b2 одиниць (якщо b2 < 0).
Отримані регресійні моделі проаналізовано
на адекватність емпіричним даним за допомогою
F-критерію Фішера. Якщо розрахункове значення
F-критерію є більшим від табличного, то досліджувана модель є адекватною до вихідних даних з
ймовірністю р. Критичні точки розподілу Фішера
наведено у табл. 6 для ступенів вільності k1 і k2

Кожний коефіцієнт рівняння регресії має
певний економічний зміст. Зокрема, коефіцієнт b1
рівняння парної лінійної регресії (1) показує, що
при збільшенні значення фактора x1 на 1 абсолютну
одиницю середнє значення показника х0 буде
збільшуватися на b1 одиниць (якщо b1 > 0) чи
зменшуватися на b1 одиниць (якщо b1 < 0).
Значення вільного члена b0 рівняння парної
лінійної регресії (1) економічного змісту не має.

( k1

 m,

k2  n  m  1

, де n – кількість
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Рис. 4. Графік емпіричної і теоретичної лінії регресії залежності обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) від витрат з реалізації

Економічна інтерпретація коефіцієнтів
рівняння множинної лінійної регресії (2): значення
вільного члена

b0

спостережень, m – кількість факторів, які впливають на показник.
Було проведено аналіз залежності показників діяльності підприємств Закарпатської області,
а саме таких як і при дослідженні тенденції розвитку:
1. Обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг), млн грн
2. Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн
3. Валові інвестиції в основний капітал,
млн грн

рівняння множинної лінійної регресії

(2) економічного змісту не має. Значення коефіцієнта

b1 показує, що при збільшенні значення х1 на 1 і
деякому фіксованому (середньому) значенні x2 очікується збільшення середнього значення х0 на b1 одиниць
регресії

(якщо b1 > 0) чи зменшення на b1 одиниць (якщо b1 < 0).
Значення коефіцієнта регресії

b2

показує, що при

Таблиця 6
Значення табличних значень
F-критерію Фішера для ступенів свободи k1 та к2

Кількість
спостережень
n
6

Кількість
факторів
m

Число
ступенів
вільності
k1 = m

Число
ступенів
вільності
k2 = n-m-1

1

1

4
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Табличні значення
F-критерію Фішера
за ймовірності p
(рівня значущості α = 1-p)
p = 0,95
p = 0,99
α=0,05
α=0,01
7,71
21,20

Зокрема, отримано рівняння парної лінійної регресії залежності показників підприємств
(табл. 7).
Таблиця вихідних даних із ймовірністю
р = 0,95 (рівень значущості α=0,05); ** – адекватність моделі до вихідних даних з ймовірністю
р = 0,99 (рівень значущості α=0,01).
На рис. 4 зображено лінійну парну регресійну
модель залежності обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) від витрат з реалізації.

розрахункове
значення
F-критерію
Фішера
Fрозр=3073 (табл. 7) є більшим від табличного
Fтабл(k1=1, k2=4, α =0,01) = 21,20
для
ступенів
вільності k1=1 і k2=4 (табл. 2). Значення парного
коефіцієнта детермінації R2=0,9987 показує, що
зміна або коливання значення обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) на 99,87% залежить від
зміни чи коливань витрат з реалізації і на 0,13%
залежить від зміни чи коливань інших факторів.
Коефіцієнт регресії b1=6,891 рівняння регресії
Таблиця 7

Рівняння парної лінійної регресії залежності показників діяльності підприємств
Закарпатської області
Залежність
Залежність обсягу
реалізованої продукції від
витрат з реалізації
Залежність обсягу
реалізованої продукції від
валових інвестицій в
основний капітал

Рівняння парної
лінійної регресії

Коефіцієнт
детермінації R2

Розрахункове
значення F-критерію
Фішера

ỹ = 1,029x – 46,741

0,9987**

3073

ỹ = 2,703 x – 1377,5

0,7931*

16

Обсяг реалізованої продукції,
млн грн

Примітка. * – адекватність моделі до вихідних даних із ймовірністю р = 0,95 (рівень
значущості α=0,05); ** – адекватність моделі до вихідних даних з ймовірністю р = 0,99 (рівень
значущості α=0,01).
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Рис. 5. Графік емпіричної і теоретичної лінії регресії залежності обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) від валових інвестицій
в основний капітал

Коефіцієнт регресії b1=1,029 рівняння
регресії ỹ = 1,029x – 46,741 показує, що при збільшенні витрат з реалізації на 1 млн грн., обсяг
реалізованої продукції (робіт, послуг) зростатиме в
середньому на 1,029 млн. грн. Значення вільного
члена b0=-46,741 економічного змісту не має. Ця
лінійна регресійна модель є високо адекватною до
вихідних даних із ймовірністю р=0,99, оскільки

ỹ = 6,891x + 4754,3 показує, що при збільшенні
валових інвестицій в основний капітал на 1 млн.
грн обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
зростатиме в середньому на 6,891 млн. грн. Значення вільного члена b0=4754,3 економічного змісту не має. Ця лінійна регресійна модель є
достатньо адекватною до вихідних даних з ймовірністю р=0,95, оскільки розрахункове значення F202

критерію Фішера Fрозр=19,847 (табл. 7) є більшим
від табличного Fтабл(k1=1, k2=4, α=0,05) = 7,71
(табл. 2). Значення парного коефіцієнта детермінації
R2=0,793 показує, що зміна або коливання значення
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на 79,3%
залежить від зміни чи коливань валових інвестицій в
основний капітал і на 10,7% залежить від зміни чи
коливань інших З метою виявлення типу регресійної моделі, яка більш адекватно відображає
поведінку емпіричних даних, було побудовано
параболічну модель регресії залежності обсягу
реалізованої продукції від валових інвестицій в
основний капітал ỹ = 0,0032x2 -0,5148x + 8168,8
(рис. 5). У той же час значення коефіцієнта детермінації
R2=0,8045 вказує на такий же рівень адекватності цієї
параболічної моделі, як і у випадку лінійної.

Висновки. Регресійний аналіз показав, що
на обсяг реалізованої продукції суттєво впливають
обидва фактори: витрати з реалізованої продукції і
валові інвестиції в основний капітал. Це дає
змогуфакторів. стверджувати, що для збільшення
обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) потрібно збільшувати витрати з реалізації та інвестувати
більше коштів в основний капітал.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
„УКРПОШТА”
У статті розглядаються питання формування та розподілу прибутку українського державного
підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, зокрема аналізуються основні показники роботи Львівської
дирекції .
Ключові слова: прибуток, рентабельність, УДППЗ “Укрпошта”.

Kushnir A. M.

FORMING AND DISTRIBUTION OF PROFIT OF UKRAINIAN STATE
ENTERPRISE OF POSTAL CONNECTION “UKRPOSHTA”
Problems of forming and distribution of profit of Ukrainian State Enterprise of Postal Connection
„UKRPOSHTA” are explored in the article. The basic indexes of activity of Lviv management „UKRPOSHTA” are
analysed.
Keywords: income, profitability, USEPC „UKRPOSHTA”.

Вступ. Прибуток є важливим показником
діяльності підприємства. Для одержання достатнього рівня прибутку, який забезпечує дотримання
умови самофінансування, підприємство повинне
приділяти увагу питанням формування, управління
та розподілу прибутку.
Значну увагу дослідженню прибутку підприємств
приділяли
такі
вчені-економісти:
И.А. Бланк, В.С. Белов, В.М. Орлов, А.М. Поддєрьогін,

О.М. Попович, Г. Шмален та інші. В останніх
доступних публікаціях є матеріали щодо формування прибутку [5, с. 91–95], аналізу елементів
системи управління прибутком [4, с. 214–219],
розподілу чистого прибутку на підприємствах
поштового зв’язку [1, с. 298–300] та ін. Проте,
незважаючи на численні публікації по даній
тематиці, проблема формування та розподілу прибутку на підприємствах зв’язку залишається до кін203

ця не вирішеною і потребує подальшого наукового
дослідження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка основних показників діяльності
Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта”.
Результати. Питання прибутку як економічної категорії присвячені праці багатьох вчених. Прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання [2, с. 452].

1,9%, грошових переказів на 0,1%, посилок на
1,1%, а питома вага пенсій та грошової допомоги
зменшилась на 3,5%.
Загальна сума доходів УДППЗ “Укрпошта”
за 2009 рік становить 3014,9 млн грн, що на 20,2%
перевищує показники 2008 року. У наступній
таблиці приводяться основні показники роботи
Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта” (табл. 2).
Як видно з таблиці 2, спостерігається чітко
виражена тенденція до зростання як загального, так

Таблиця 1
Структура доходів Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта”

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Найменування статей
тис.грн.

питома
вага,%

тис.грн.

питома
вага,%

тис.грн.

питома
вага,%

Письмова
кореспонденція

18981,5

20,6

23518,4

19,1

32801,5

22,5

Грошові перекази

4594,5

5,0

5823,0

4,7

7392,0

5,1

Пенсія та грошові
допомоги

35669,7

38,7

46318,5

37,7

51424,3

35,2

Посилки

3028,9

3,3

3749,2

3,1

6167,7

4,2

Розповсюдження
періодичних
друкованих видань

5014,6

5,4

6762,5

5,5

7942,3

5,4

Інші доходи

24933,3

27,0

36737,1

29,9

40240,5

27,6

Всього

92222,5

100,0

122908,7

100,0

145968,3

100,0

Більшість авторів сходиться на тому, що
прибуток слід трактувати як ту частину доходів, що
залишається після відшкодування усіх витрат на
виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції всіх форм
інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Вся діяльність підприємства спрямована на те,
щоб забезпечити зростання його величини або
принаймні стабілізувати її на певному рівні.
Прибутковість та дохідність підприємства
є одним з найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Вони визначають мету підприємницької діяльності.
За останні роки склалася наступна структура доходів Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта” (табл. 1). Як видно з даної таблиці, питома
вага письмової кореспонденції збільшилась на

і чистого доходів ЛД УДППЗ “Укрпошта”. Так, за
2006-2009 рр. загальний дохід зріс на 68147,3 тис
грн або на 183,4%. Незважаючи на це, умови
господарювання є складними, оскільки рівень рентабельності послуг – низький, що унеможливлює
достатній технічний та соціальний розвиток підприємства.
На формування абсолютної суми прибутку
підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності;
сфера діяльності; галузь; вид економічної діяльності господарства; установлені законодавством
умови обліку фінансових результатів. Значний
вплив на формування прибутку підприємств можуть справляти доходи від фінансових операцій [5,
с. 91–93].
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Таблиця 2
Основні показники роботи Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта”*

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Темп
росту,% (з
2006 по
2009рр.)

Загальні доходи, тис грн

81741,4

94862,2

125486,1

149888,7

183,4

Чистий дохід, тис грн

77329,6

90163,2

119079,6

140414,3

181,6

1,7

0,6

1

0,6

35,3

542,2

672,5

882,8

1120,1

206,6

22,4

25,3

34,6

44,2

197,3

Показники

Рентабельність, %
Середньомісячна заробітна плата
штатного працівника, грн
Податки, збори та інші обовязкові
платежі, млн грн
* Розраховано за даними джерела [3]

У галузі зв’язку, де реалізація продукції
невіддільна від її виробництва, весь чистий дохід
набирає форми прибутку і реалізовується підприємствами зв’язку в момент оплати послуг
споживачами без участі збутових або торговельних
організацій. Таким чином, прибуток від реалізації
послуг основної діяльності поштового зв’язку в
цілому є вираженням чистого доходу, створюваного в галузі зв’язку, і визначається у підприємстві
зв’язку як різниця між чистими доходами й
експлуатаційними витратами.
Загальна сума прибутку, одержувана підприємством внаслідок його виробничо-господарської діяльності, включаючи прибуток від реалізації
послуг, позареалізаційних заходів, підсобних господарств, що є прибутком на балансі підприємства.

прибуток операційної діяльності; прибуток від
звичайної діяльності; чистий (нерозподілений) прибуток [1, с. 298–300].
Як видно з даного рисунку, обсяг чистого
прибутку збільшився в порівняні з попередніми
роками (2006-2007 рр.). Цьому сприяло збільшення
дохідної частини підприємств.
Отриманий підприємством прибуток є
об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можна
виділити такі етапи. Перший етап – розподіл
загального прибутку. Учасниками цього розподілу
є держава та підприємство. Другий етап – це
розподіл і використання чистого прибутку, що
залишився в розпорядженні підприємства після
здійснення платежів до бюджету [5, с.104].

Тис.грн.
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Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис грн
Податок на прибуток, тис грн
Чистий прибуток, тис грн

Рис. Динаміка фінансового результату (прибутку) від звичайної діяльності, податку
на прибуток та чистого прибуткуЛьвівської дирекції УДППЗ “Укрпошта”*
* Розраховано за даними ЛД УДППЗ “Укрпошта”

На сучасному етапі введення нових правил
бухгалтерського обліку показник прибутку визначається наступними видами: валовий прибуток;

Чистий прибуток, одержаний після сплати
податків, залишається в розпорядженні підприємства, яке, відповідно до установчих документів,
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визначає напрями його використання. Чистий прибуток на УДППЗ “Укрпошта” розподіляється
Генеральною дирекцією на: резерв; розвиток виробництва і соціальної сфери; додаткове матеріальне заохочення; дивіденди; покриття простроченої
дебіторської заборгованості, штрафів, неустойок та ін.
Висновки. Таким чином, прибуток – це
важлива економічна категорія, яка відіграє значну
роль у розвитку підприємства, особливо в умовах
ринку. На досліджуваному підприємстві збільшуються витрати та прослідковується тенденція до
зменшення рентабельності послуг, що унеможливлює технічний та соціальний розвиток підприємства.

2. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г.Загородній, Г. Л. Вознюк. –
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Вступ. В сучасних умовах всі підприємства, незалежно від форм власності, повинні вміти
виживати у жорстоких умовах конкурентної боротьби та криміналізації суспільства, пристосовуватись до динамічних змін в економіці, політиці,
суспільстві в цілому. Зазначені умови сприяють
зародженню багатьох непередбачуваних небезпек,
реальних та потенційних загроз, ще молодому
підприємництву України. За цих умов перед власниками, керівниками та підприємцями стоїть
проблема забезпечення їх економічної безпеки,

стабільної й прибуткової виробничо-господарської
діяльності, яка набуває надзвичайної актуальності.
Економічна безпека – новий напрямок розвитку науки. Поняттю економічної безпеки підприємства та чинникам впливу на діяльність підприємства приділена увага в працях вітчизняних
вчених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк,
О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, В.С. Сідак,
М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим,
Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, С.М. Шкарлет. Серед
російських вчених загальним питанням економічної
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безпеки приділили увагу В.К. Сенчагов, О.А. Грунін,
С.О. Грунін.
Постановка завдання. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень з даної теми,
деякі питання, пов’язані з особливостями функціонування українських підприємств та механізми
забезпечення їх економічної безпеки, залишаються
недостатньо вивченими. З огляду на це, метою
статті є визначення та характеристика сутності
економічної безпеки підприємства, аналіз механізму формування та шляхів її забезпечення.
Результати. Поява такого чинника в економіці підприємства, як економічна безпека було
обумовлено самим життям. Наукова та методична
розробка проблеми економічної безпеки окремих
господарюючих суб'єктів (підприємств, фірм)
різних форм власності знаходиться в початковій
стадії. До початку 90-х років минулого століття,
протягом майже шістдесятирічного періоду українські підприємства факторів ризику у своїй діяльності практично не відчували, так як вони самі, а
також підприємства та організації, пов'язані з ними
договірними зобов'язаннями, були державною
власністю. Це означало, що за всіма зобов'язаннями
в кінцевому підсумку відповідальність несла
держава в особі відповідних міністерств і відомств.
Система державного замовлення гарантувала
своєчасну та стовідсоткову оплату всієї виробленої
продукції.
Різкий перехід від планової економіки до
ринкових методів господарювання зумовив появу
на підприємствах структур безпеки, так як будьякий господарюючий суб'єкт, незалежно від величини його працюючих активів, оточений різними
факторами ризику, здатними в один момент зруйнувати будь-які матеріальні та фінансові ресурси.
Якщо спробувати провести детальний аналіз
причин провалів підприємницької діяльності в
Україні, то більшість із них можна звести до
невміння, а часом і просто небажання займатися
обробкою й аналізом інформації про навколишні
підприємства. На жаль цей факт тільки починає
привертати увагу більшості українських підприємців, і мало хто з них може визначити тип
необхідної для підприємства інформації, кваліфіковано організувати її пошук, уникнути ефекту
дезінформації, вміло використовувати отриману
інформацію при прийнятті рішення і для організації
поточного контролю фінансово-господарської діяльності. Відсутність єдиного інформаційного простору, криміналізованість економіки, недосконалість чинного законодавства роблять сучасне українське підприємництво часом грою в „рулетку”.
Українські підприємства і організації змушені адаптуватися до умов політичної та соціальноекономічної нестабільності і вести пошук адекватних рішень найскладніших проблем та шляхів

зниження загроз своєму функціонуванню. Катастрофічне старіння виробничого апарату і технологій, нестача фінансових ресурсів, особливо оборотних коштів, розрив коопераційних зв'язків поставили на межу виживання багато суб'єктів економіки.
У результаті перед переважною більшістю
суб'єктів економіки України стоїть проблема створення системи економічної безпеки, здатної забезпечити зниження рівня загроз діяльності підприємств у ключових фінансово-економічних сферах [1, с. 126].
Поняття економічної безпеки підприємства
перш за все означає стан найбільш ефективного
використання ресурсів для запобігання загрозам та
забезпечення стабільного функціонування підприємства. Економічна безпека підприємства –
комплекс складових, орієнтованих на подолання
фінансово-економічних загроз підприємства. До
джерел загроз економічній безпеці підприємства
можна віднести негативні впливи, пов'язані зі
станом фінансової кон'юнктури на ринках, форсмажорні обставини та ін.
Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких є рівень економічної безпеки. Для того щоб досягти найвищого
рівня економічної безпеки, підприємство повинне
стежити за забезпеченням максимальної безпеки
основних функціональних складових системи
економічної безпеки підприємства.
Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність основних
напрямів його економічної безпеки, що істотно
відрізняються один від одного за своїм змістом.
Виділяють наступні функціональні складові економічної безпеки підприємства: фінансову;
інтелектуальну і кадрову; техніко-технологічну;
політико-правову; екологічну; інформаційну; силову (безпека персоналу підприємства, її капіталу,
майна) [2, с. 137].
Для забезпечення своєї економічної безпеки підприємство використовує сукупність ресурсів.
Ресурси – фактори бізнесу, що використовуються
власниками і менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу.
Можна виділити наступні ресурси підприємства:
1. Ресурси капіталу. Капітал підприємства
у поєднанні з позиковими фінансовими ресурсами є
основою підприємства і дозволяє купувати та
підтримувати інші корпоративні ресурси, що
спочатку відсутні у засновників даного підприємства.
2. Ресурси персоналу. Менеджери підприємства, штат інженерного персоналу, виробничих
робітників і службовців з їх знаннями, досвідом та
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навичками є основною, провідною і сполучною
ланкою, що об’єднує в одне ціле всі фактори
даного бізнесу, забезпечуючи втілення в життя
ідеології бізнесу, а також досягнення цілей бізнесу.
3. Ресурси інформації та технології. Інформація, яка стосується всіх сторін діяльності підприємства є в даний час найбільш цінним і дорогим
з ресурсів підприємства. Саме інформація про
зміну політичної, соціальної, економічної та екологічної ситуації ринків підприємства, науковотехнічна і технологічна інформація, що стосуються
будь-яких аспектів даного бізнесу, інноваційна
діяльність у методах організації та управління
бізнесом дозволяє підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища
бізнесу, ефективно планувати і здійснювати свою
господарську діяльність.
4. Ресурси техніки та обладнання. На
основі наявних фінансових, інформаційно-технологічних і кадрових можливостей підприємство
купує устаткування, необхідне на думку менеджерів підприємства і доступне, виходячи з наявних
ресурсів.
5. Ресурси прав. З розвитком цивілізації,
виснаженням природних ресурсів і підвищенням
цінності для бізнесу нематеріальних активів різко
зросла роль даного ресурсу. Цей ресурс включає в
себе права на використання патентів, ліцензії і
квоти на використання природних ресурсів, а також
експортної квоти, права на користування землею.
Використання цього ресурсу дозволяє підприємству долучитися до передових технологічних
розробок, не проводячи власних дорогих наукових
досліджень, а також отримати доступ до різних
можливих технологій розвитку бізнесу.
Забезпечення економічної безпеки підприємства – це процес реалізації функціональних
складових економічної безпеки з метою запобігання можливих ризиків у господарській діяльності та досягнення максимального рівня економічної безпеки в даний час і в майбутньому.
Способи забезпечення економічної безпеки
підприємства – це набір заходів і систем організації
їх виконання та контролю, які дозволяють досягати
найвищого рівня економічної безпеки підприємства
[3, с. 159].
Розглянемо практичне функціонування даної схеми забезпечення економічної безпеки підприємства. Для здійснення цілей даного бізнесу на
основі сформованої філософії підприємства його
менеджментом розраховуються потреби бізнесу в
різних ресурсах і формується набір ресурсів
підприємства, за рахунок яких воно реалізує цілі
свого бізнесу.
Найважливішим етапом забезпечення економічної безпеки підприємства є стратегічне планування та прогнозування, спрямоване на визна-

чення якісних параметрів використання ресурсів
підприємства. Цей етап включає в себе розробку
стратегічного плану забезпечення економічної безпеки підприємства. У цьому документі необхідно
задати якісні параметри використання ресурсів
підприємства в поєднанні з його організаційнофункціональною структурою та взаємозв'язками
структурних підрозділів, а також деякі кількісні
орієнтири для забезпечення функціональних складових та економічної безпеки підприємства в цілому.
Після розробки стратегічних планів діяльності підприємства необхідно провести оперативну
оцінку рівня забезпечення і поточне планування
економічної безпеки підприємства.
Аналіз рівня економічної безпеки підприємства проводиться на основі оцінки ефективності заходів щодо запобігання збитків і розрахунку функціональних і сукупних критеріїв економічної безпеки підприємства.
Поточне планування економічної безпеки
підприємства здійснюється на основі розробки
декількох альтернативних сценаріїв розвитку ситуації і розрахунку значень сукупного критерію
економічної безпеки по кожному з них. Після
вибору за результатами розрахунків кращого
варіанту і аналізу інших розробляються оперативні
рекомендації щодо поточного планування діяльності підприємства. Ці рекомендації не є стратегічно довгострокового характеру, вони лише
задають якісні орієнтири поточної діяльності підприємства, де містяться кількісні завдання.
На основі оперативної оцінки рівня економічної безпеки підприємства і розроблених рекомендацій здійснюється оперативне планування
фінансово-господарської діяльності підприємства,
після чого проводиться практична реалізація
розроблених планів [4, с. 104-115].
У процесі фінансово-господарської діяльності підприємства з'являється інформація для
аналізу стану його економічної безпеки. На основі
цієї інформації оцінюються функціональні та сукупні критерії економічної безпеки підприємства,
їх відхилення від планових значень, аналізуються
причини виникнення цих відхилень. Після цього
розробляються рекомендації щодо коригування
набору корпоративних ресурсів, систем стратегічного та поточного планування фінансовогосподарської діяльності підприємства, а також
системи оперативного управління його діяльністю.
Виходячи з цього, економічно безпечним
можна вважати такий стан економіки підприємства,
при якому забезпечується надійний захист від
зовнішніх і внутрішніх факторів, які загрожують її
функціонуванню та існуванню, а економічно
стійким – можливість функціонувати в режимі
прийнятого стратегічного плану [5, с. 285].
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Важлива характеристика економічної безпеки – здатність підприємства протидіяти негативним зовнішнім і внутрішнім загрозам. Загроза
економічної безпеки – це сукупність зовнішніх і
внутрішніх чинників, що створюють небезпеку
нормальному функціонуванню підприємства і його
існуванню. Такі загрози зазвичай цілеспрямовано
впливають на різні об'єкти в складі підприємства,
зокрема на:
– окремі її структурні підрозділи;
– якісні характеристики ресурсів або
майна, наприклад, стан основних і оборотних
фондів;
– окремі види діяльності підприємства;
– стан колективу підприємства.
Під стратегією економічної безпеки слід
розуміти сукупність найбільш важливих рішень і
заходів, спрямованих на забезпечення прийнятного
рівня безпеки функціонування підприємства
Організація забезпечення економічної безпеки підприємства повинна включати такі етапи:
1. Виявлення складу і характеру загроз
економічній безпеці та спрямованості їх дії;
2. Оцінку очікуваного збитку від дії загроз
економічної безпеки;
3. Ранжування загроз економічній безпеці
за важливістю, часом настання і т.д.;
4. Формування і вибір варіанту стратегії
забезпечення економічної безпеки стосовно до тих
чи інших загроз;
5. Визначення і реалізація конкретних
заходів щодо забезпечення економічної безпеки [1,
с.186].
Окрім прогнозованих загроз економічній
безпеці на підприємстві можуть виникати і такі
загрози економічній безпеці, які не можливо заздалегідь спрогнозувати. До таких загроз відносять
ризики.
Ризик – це величина, що характеризує
втрати, пов'язані з неправильними управлінськими
рішеннями, прийнятими в результаті вивчення
економічної, політичної та соціальної ситуації, в
якій протікає діяльність підприємства. Оптимальне
управлінське рішення має на увазі високу якість
прогнозування тенденцій розвитку, що, у свою
чергу, визначається якістю аналізу поточної ситуації.
Проблема ризику тісно пов'язана з поняттям стійкості великих підприємств. Саме настання
ризику, як правило, причина негативних відхилень
фактичного розвитку підприємства від передбачених стратегічним планом, що, як це випливає з
наведеного вище визначення понять „економічна
безпека” та „стійкість”, і є загрозою. Таким чином,
ризик - це непередбачувана загроза економічній
безпеці та стійкості функціонування підприємства.

Слід зазначити, що є окремі види господарської діяльності, в яких ризик піддається розрахунку, оцінці, і де методи визначення ступеня
ризику відпрацьовані теоретично і практично. Це,
насамперед, страхування майна, здоров'я і життя
людей. Зрозуміло, що в даному випадку мова йде
про вузькі, вкрай специфічні види господарської
діяльності. Методи оцінки ризику, що застосовуються в таких видах діяльності, не можна
використовувати інших галузях і сферах підприємництва.
Отже, освоюючи ринкові методи господарювання, сучасним українським підприємствам доведеться мати справу з невизначеністю і підвищеними ризиками. Підприємцю потрібно не уникати
ризиків, а вміти їх відчувати, оцінювати і не
переходити за допустимі межі.
Економічна безпека підприємства складається з декількох функціональних складових, які
для кожного конкретного підприємства можуть
мати різні пріоритети, в залежності від характеру
існуючих загроз. Основним чинником, що визначає
стан економічної безпеки є володіння підприємством стійкими конкурентними перевагами. Ці
переваги повинні відповідати стратегічним цілям
підприємства. Реалії сьогоднішнього дня і тенденції подальшого розвитку українського бізнесу
диктують необхідність осмислення підходів до
вирішення стратегічних завдань і проблем ризиків в
економіці підприємства.
Необхідно пам'ятати, що головна роль у
забезпеченні економічної безпеки підприємства
належить його персоналу. Кадровий потенціал чи
ресурс – це основний ресурс підприємства, тільки
він може приносити прибуток, проте одночасно
персонал є джерелом внутрішніх загроз економічній безпеці. Завдання менеджменту підприємства - пошук і створення конкурентних переваг,
тільки їх наявність та відповідність цілям та
завданням підприємства може забезпечити йому
економічну безпеку.
Висновки. Система економічної безпеки
кожного підприємства індивідуальна. Її повнота і
дієвість багато в чому залежать від наявної в
державі законодавчої бази, матеріально-технічних і
фінансових ресурсів, що виділяються керівником
підприємства, розуміння кожним із співробітників
важливості забезпечення безпеки бізнесу, а також
від знань і практичного досвіду начальника служби
економічної безпеки, який безпосередньо займається побудовою і підтримкою в „робочому стані”
самої системи.
Таким чином, комплексна система економічної безпеки підприємства повинна включати в
себе певну кількість взаємопов'язаних елементів,
що забезпечують безпеку підприємства при досягненні ним основних цілей бізнесу.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РІТЕЙЛУ
Обґрунтовується необхідність забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства
рітейлу. Аналізуються проблеми корпоративного управління та ефективності бізнесу вітчизняних
підприємств рітейлу, та чинники, що до них призвели. Окреслюються основні методи управління розвитком
підприємства рітейлу. Зокрема, пропонуються комплексні стратегії з врахуванням кризової ситуації, та їх
реалізації у коротко- та довгостроковій перспективі.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство рітейлу, управління розвитком.
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MANAGEMENT DEVELOPMENT AS METHOD OF PROVIDING OF
ECONOMIC SECURITY OF RETAIL ENTERPRISE
In the article the necessity of providing of the proper economic strength of retail enterprise security is
grounded.The problems of corporate management and efficiency of business of domestic retail enterprise, and factors,
are analysed, that to them led. The basic methods of management development of retail enterprise are outlined. In
particular, complex strategies are offered taking into account a crisis situation, and their realization in short-term and
to the long-term prospect.
Keywords: economic security, retail enterprise, management development.

Вступ. У сучасних умовах фінансовоекономічної кризи та нестабільності ринку успішний розвиток й функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності в значній мірі
залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи економічної безпеки. Нагальна потреба у дослідженні питання економічної безпеки підприємства рітейлу виникла з появою велико фор-

матних підприємств і на сьогоднішній день є
актуальною.
Досвід роботи та наукові дослідження
доводять, що всі вітчизняні підприємства рітейлу
вимагають обґрунтованої та виваженої методики
оцінювання й управління економічною безпекою.
Це обумовлено високим рівнем конкуренції, необхідністю постійної адаптації організаційно-еконо210

мічного механізму управління підприємством рітейлу до сучасних умов господарювання та великою кількістю в Україні збиткових і збанкрутілих
підприємств.
Розвиток вітчизняної роздрібної торгівлі в
Україні відбувається набагато вищими темпами,
ніж в країнах Західної Європи і США, оскільки, з
одного боку, перехід на сучасні форми торгівлі в
країні стався набагато пізніше і Україна має
можливість використовувати для побудови і
розвитку роздрібних мереж накопичений зарубіжний досвід, а з іншою, – неконкурентоспроможність традиційних форм привела до спустошення роздрібного ринку, що, донедавна, на тлі
зростаючої купівельної спроможності населення
зажадало швидкого заповнення утвореного дефіциту. Вибір форми роздрібної торгівлі (побудова
роздрібних мереж нових для України форматів:
супермаркетів, гіпермаркетів, cash & carry, дискаунтерів і магазинів біля дому) визначається її
потенційною конкурентоспроможністю, заснованою, знову ж таки, на світовому досвіді.
У більшості розвинених країнах роздрібна
торгівля вже давно визнана стратегічно важливою
галуззю економіки. Торгівля – це галузь, яка
найбільш оперативно реагує на зміни соціальноекономічної ситуації в країні, об’єднує процеси
виробництва та споживання, і в результаті стає
ключовим фактором стабілізації внутрішнього
ринку та зниження його залежності від деструктивного впливу кризової ситуації. Проте, сучасна
економіка України має недостатньо ефективний
механізм взаємодії економічних об'єктів на різних
рівнях. Стабільність економіки підприємства рітейлу передбачає надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення
гарантій для ефективної підприємницької діяльності, здатність до розвитку і прогресу, що
забезпечує захист підприємства рітейлу та його
стійку економічну безпеку.
Постановка завдання, мета статті. Наукові та практичні проблеми, пов’язані з економічною безпекою суб’єктів різних рівнів управління
економікою, і шляхи їх вирішення відображені в
роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Мунтіяна, В. Геєця,
Л. Олєйнікова,
Л.
Абалкіна,
Б.
Пастернака-Таранущенко,
Т. Клебанової, В. Шлемко, І. Бінька, М. Куркіна,
Н. Реверчук, В. Сенчагова. Проте комплексний
науково-методичний підхід до управління економічною безпекою підприємств рітейлу залишається
на етапі формування. Окремі аспекти оцінювання та
управління економічною безпекою підприємства рітейлу в сучасних умовах господарювання не знайшли
необхідного висвітлення і тому потребують подальшого дослідження. Зокрема недостатньо вирішеними залишаються питання щодо комплексної

оцінки загального рівня економічної безпеки підприємства рітейлу та системи управління нею.
Значущим напрямом досліджень є наукове обґрунтування комплексу методів управління економічною безпекою діяльності підприємства рітейлу.
Вказані обставини визначили вибір теми статті,
зумовили актуальність та практичне значення.
Постановка завдання, мета статті. Основною метою статті висвітлення питання доцільності
використання методів управління розвитком для
забезпечення економічної безпеки підприємства
рітейлу.
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити такі завдання:
 проаналізувати соціально-економічне становище вітчизняних підприємств рітейлу;
 виявити проблеми корпоративного управління та ефективності бізнесу вітчизняних
підприємств рітейлу, та чинники, що до них
призвели;
 визначити основні методи управління розвитком підприємства рітейлу;
 запропонувати стратегії з врахуванням кризової ситуації, та їх реалізації у коротко- та
довгостроковій перспективі;
 запропонувати комплексний підхід управління підприємствами рітейлу як засіб
підвищення рівня його економічної безпеки.
Результати. Економічна криза виявила
проблеми корпоративного управління та ефективності бізнесу вітчизняних підприємств рітейлу і,
як наслідок, зниження рівня економічної безпеки.
Цьому сприяло ряд чинників, серед яких:
 Незбалансована інвестиційна стратегія.
Екстенсивне зростання, притаманне більшості
українських підприємств рітейлу, яке фінансувалось за рахунок позикових засобів, призвело до утворення високого рівня заборгованості підприємств рітейлу при відсутності
належного рівня доходів при високому рівні
витрат на утримання мережі внаслідок втраченого потенціалу інтеграції придбаних активів
в межах єдиної операційної концепції.
 Нечітке позиціонування, відсутність
розуміння цільового клієнта. В період кризи
спостерігається поляризація споживачів між
економічними та преміальними форматами.
 Неоптимізовані бізнес-процеси, і як
наслідок, низька операційна ефективність.
Оптимізація процесів, фокусування заходів на
підвищенні ефективності окремих операцій,
спрямованих на досягнення єдиного результату, можуть суттєво скоротити витрати.
 Відсутність ефективних інструментів
управління асортиментом. В умовах мінливої
структури споживання підприємства рітейлу
потребують інструментів, які б дозволяли
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адекватно оцінити та швидко реагувати на нові
потреби споживачів.
В умовах різкого зниження купівельної
спроможності населення, зміни продуктової та
регіональної структури попиту, закриття доступу
до традиційних джерел фінансування, постає
питання запровадження структурних змін галузі,
які покладуть основу для подальшого розвитку
роздрібної торгівлі. Виникає потреба у вирішенні
питань підтримки ліквідності та розробки антикризових заходів, яка має бути спрямована не на
концентрацію зусиль по вирішенню старих задач, а
на переосмислення стратегічних цілей підприємства рітейлу.

кількості яких призводить до збільшення обсягів
товарообігу. Але застосування лише одного методу
не дозволяє забезпечити надійну конкурентну
позицію, розвиток повинен відбуватися ще і за
рахунок якісних змін.
Реінжиніринг бізнес процесів – це кардинальна зміна бізнес-процесів на основі перегляду
базових постулатів організації цих процесів під
впливом технологічних проривів, зокрема, у
області інформаційних технологій. Як зазначають
розробники концепції, реінжиніринг здатний забезпечити радикальне підвищення ефективності
бізнесу [3], але, як свідчить практика діяльності
вітчизняних підприємств рітейлу, даний метод
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Рис. 1. Методи управління розвитком підприємства рітейлу

На сьогодні у світовій торговельній практиці активно використовуються такі методи
управління розвитком, як організаційне проектування, реінжиніринг, реструктуризація, аутсорсинг,
реорганізація та бенчмаркінг [1, 2].
Розглянемо детальніше кожний із методів.
Методологія оргпроектування базується на системному підході, який припускає поділ системи на
сукупність взаємозв'язаних елементів, аналіз і
вдосконалення кожного елемента окремо, а потім
з'єднання вдосконалених елементів, вирішуючи
завдання збереження цілісності та єдності системи.
Головною метою організаційного проектування є
забезпечення максимального зближення локальних
цілей і завдань підрозділів з метою і завданнями
організації в цілому. Методи оргпроектування
використовують практично всі вітчизняні мережі
рітейлу, які здійснюють регіональну диверсифікацію за рахунок відкриття нових торгових точок
або оренди існуючих [1]. Слід зазначити, що даний
метод управління розвитком є досить поширеним і
ефективним, тому що українські роздрібні мережі
не насичені торговими точками, збільшення

управління розвитком не є досить поширеним в
Україні. Так, за дослідженнями [4] близько 25%
торговельних підприємств України провели реінжиніринг, але не кардинальне перепроектування
бізнес-процесів, а лише їх діагностику та оптимізацію. Досить успішним прикладом може служити принципово нова схема організації збуту для
українського супермаркету через Інтернет –
електронна торгівля. При цьому радикально
змінюється традиційне уявлення про те, що для
організації торгового бізнесу необхідно як мінімум
мати товар, місце продажу, персонал. Для
електронної торгівлі цілком достатньо виставити на
сайт каталог продукції і організувати прийом
заявок з відвантаженням товару зі складу виробника. Отже, виходячи з сутності реінжинірингу, це
досить ефективний метод управління розвитком
підприємств рітейлу, але він потребує значних
фінансових коштів, вимагає впровадження наукоємких інноваційних технологій і така кардинальна зміна бізнес-процесів займає декілька років.
Мабуть тому цей метод не досить популярний на
вітчизняних підприємствах рітейлу і його вико212

ристовують частково та у поєднанні з іншими
підходами.
Реструктуризація компанії – це управління
структурними змінами під впливом зміни ринкової
кон'юнктури. Її метою є підтримка оптимальної
відповідності організаційно-функціональної моделі
компанії та її стратегії (в першу чергу продуктової).
Реструктуризація, як форма організаційного розвитку, є програмою переходу від початкової до перспективної організаційно-функціональної моделі
[1]. Можна навести наступні приклади реструктуризації підприємств рітейлу:
1) реструктуризація асортиментного портфеля за рахунок створення private label (або ВТМ,
тобто за рахунок включення продукції під власними торговими марками);
2) можливість реструктуризації капіталу
шляхом акціонування, що забезпечить розширення
їх інвестиційного потенціалу.
Сьогодні частка продукції під власними
торговими марками (ВТМ) у вітчизняних підприємств рітейлу складає від 0,5 % до 10 % товарообороту. В українському рітейлі співвідношення
продукції під ВТМ і брендованої складає в
середньому 1,2:98,8, для порівняння у світовому рітейлу це співвідношення складає 20:80. Але можна
говорити про стрімкий розвиток ВТМ в Україні.
Всі підприємства рітейлу, що використовують
private label, констатують збільшення попиту на
власну продукцію. Це відбувається через невисоку
ціну продукції, а саме ціна для споживачів , в
теперішніх умовах, є вирішальним фактором при
виборі товару. Динамічне зростання частки ВТМ
відбувається за рахунок правильно обраної стратегії розвитку ВТМ. Успіх ВТМ обумовлений такими
складовими як якість товару (в т.ч. на етапах
виробництва та зберігання), ціноутворення (продукція під ВТМ є дешевшою за трендові аналоги на
5-15 %), проста та зрозуміла пропозиція покупцю
(ім’я та єдина концепція упакування, місце товару
на полиці), постійний моніторинг ключових показників проекту, професійна команда виконавців та
розуміння важливості проекту керівництвом компанії [5].
Отже, реструктуризація є досить популярним методом управління розвитком на вітчизняних
підприємствах рітейлу. На нашу думку, це пов’язано, головним чином, з посиленням конкуренції на
ринку і з необхідністю пошуку альтернативних
банківському кредитуванню джерел фінансування
розвитку.
У сучасному світі все частіше використовується модель аутсорсингу, який розглядається
як виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких бізнес-процесів, що звичайно не є
профільними для бізнесу компанії, але, проте, необхідних для повноцінного функціонування бізнесу.

Аутсорсинг надає можливість сфокусувати зусилля
на процесах, що є основними для компанії, тобто на
тих, які безпосередньо приносять прибуток [6].
Крім того, дослідження виявило, що аутсорсингу в
торгівлі піддаються, як правило, логістичні та
транспортні операції, іноді – функції щодо
стимулювання збуту.
Реорганізація являє собою процес перетворення, перебудови, зміни структури та функцій
підприємств, установ, організацій. На думку
О.О. Терещенка, рішення про реорганізацію підприємства має прийматися в контексті стратегічного менеджменту, що дозволяє розглядати
реорганізацію як інструмент для суттєвого розширення діяльності підприємства рітейлу та його
розмірів; диверсифікованості діяльності; зміни
повноти відповідальності власників за зобов'язаннями підприємства; збільшення розміру інвестованого капіталу. З цих позицій реорганізація
також буде являти собою процес, спрямований на
підвищення ефективності та розширення діяльності
функціонуючого підприємства рітейлу. Загальноприйнятими видами реорганізації є злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення та перетворення, які досить активно використовуються великими вітчизняними торговельними мережами [7].
Отже, сутність реорганізації полягає в
постійному прирості компанії новою якістю за
рахунок досягнення проміжних результатів від
реалізації запланованих заходів. І дуже важливо
акумулювати ці результати. Тому правильно
проведена реорганізація буде досить ефективною
для розвитку підприємства рітейлу.
Бенчмаркінг як метод управління розвитком припускає зіставлення результативності складових бізнесу організації з іншими організаціями в
конкурентному середовищі. Його мета полягає в
генерації пропозицій щодо поліпшення діяльності,
а також розробці внутрішньокорпоративних стандартів в порівнянні з конкурентами. Орієнтиром
можуть бути відповіді на наступні запитання: які
витрати і результати роботи конкурентів, як конкуренти досягли цих результатів, у чому організація,
що досліджується, відстає від суперників, який розрив у методах роботи існує в порівнянні з кращими
методами роботи інших компаній.
Вихід за рамки власної галузі дозволяє, як
правило, ініціювати позитивні зміни в організації,
направлені на завоювання реальних переваг і
розробити програми розвитку зі скорочення розривів з конкурентами [1]. Опитування керівників
відповідних підрозділів вітчизняних роздрібних
мереж показало, що на відміну від розглянутих
вище методів, бенчмаркінг використовують всі
підприємства рітейлу, але, звичайно, результативність конкурентних стратегій розвитку у всіх
різна.
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Рис. 2. Модель перетворень, спрямованих на коротко- та довгострокові
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У ситуації, що склалась, підприємствам рітейлу
потрібно сформувати стратегії з врахуванням кризової ситуації, та реалізувати їх у коротко- та
довгостроковій перспективі. На рисунку 2 наведені
необхідні перетворення, спрямовані на швидкі та
довготривалі результати. З рисунку видно, що
заходи, до яких мають надаватись підприємства
рітейлу у ситуації що склалась, повинні передбачати не тільки швидке реагування на попередження банкрутства, але і орієнтацію на довгострокові результати – аналіз можливих негативних
наслідків і підготовку бази для наступного етапу
розвитку.
Такі екстрені заходи, до яких надаються
підприємства рітейлу для підвищення рівня економічної безпеки, як закриття магазинів, скорочення асортименту, переговори з постачальниками про зниження цін, затримки з виплати
заробітної плати дають бажаних результат. Але
жорсткі заходи по зниженню витрат в подальшому
впливатимуть на зниження рівня сервісу та відіб’ються на рівні прибутку підприємства рітейлу. В
даному випадку дії керівництва повинні бути
націлені на комплексне оздоровлення підприємства
рітейлу та знайти оптимальне поєднання заходів
швидкого реагування та довгострокових заходів:
створення комплексної антикризової програми, досягнення фінансових цілей, протидія конкурентному тиску.
Висновки. Ускладнення форматів роздрібної торгівлі зумовило необхідність впровадження

нових методологічних платформ управління розвитком, серед яких у вітчизняній роздрібній торгівлі активно впроваджуються оргпроектування,
реструктуризація, реорганізація, реінжиніринг, аутсорсинг, бенчмаркінг. Дослідження розвитку найбільших торговельних мереж України, які
орієнтуються в своїй діяльності на методологію
управління розвитком, підтвердило своєчасність та
економічну доцільність використання методів реструктуризації, реорганізації, реінжинірингу. Тому
подальша адаптація розповсюджених в світі концепцій розвитку, а також вивчення досвіду їх
застосування найбільшими успішними вітчизняними мережевими підприємствами рітейлу сприятиме формуванню відповідної теоретичної бази в
галузі торгівлі та допоможе підприємцям визначитися з можливими напрямами власного розвитку.
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Попітіч Т. В., Озеран Н. М.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ
В ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
Висвітлено актуальні питання проведення інвентаризації в торговельних підприємствах споживчої
кооперації та окремі аспекти відображення в обліку її результатів у відповідності до чинного законодавства
України.
Ключові слова: інвентаризація, контроль, облік, торгівля, результати.

Popititch T. V., Ozeran N. M.

TAKING OF INVENTORY IS IN POINT-OF -SALE ENTERPRISES
OF CONSUMER CO-OPERATION AND ASPECTS OF REFLECTION
IN ACCOUNT OF HER RESULTS
The pressing questions of lead through of taking of inventory in the point-of-sale enterprises of consumer cooperation and separate aspects of reflection are reflected in the account of its results in accordance with the current
legislation of Ukraine.
Keywords: taking of inventory, control, account, trade, results.
Вступ. Перед торговельними підприємствами системи споживчої кооперації поставлені
завдання подальшого нарощування обсягів товарообороту та докорінного поліпшення якості обслуговування населення. Для виконання цих завдань у
системі набувають подальшого розвитку підприємства оптової та роздрібної торгівлі, знаходять

подальше піднесення розподільчі склади (складимагазини) районних споживчих товариств, впроваджуються прогресивні форми торгівлі. Без заперечної актуальності набувають питання контролю
фінансово-господарської діяльності та одного з
його найефективніших методів – інвентаризації.
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приємства, у відповідності до ст. 10 Закону України
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” [3], зобов’язані проводити інвентаризацію
активів, до яких відносяться товарні запаси, під час
якої перевіряється та документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка.
Періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства, крім випадків,
якщо її проведення є обов’язковим у відповідності
до законодавства. Випадки, за яких проведення
інвентаризації є обов’язковим, визначені п.12 Порядку подання фінансової звітності [12]. Інвентаризація
обов’язково проводиться перед складанням річної
фінансової звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання – передачі цінностей); у разі встановлення фактів крадіжки чи зловживань, псування цінностей, а також за розпорядженням судово-слідчих органів та в інших випадках.
Порядок проведення інвентаризації на торговельних підприємствах споживчої кооперації регулюється Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів та документів і
розрахунків [4] та Положенням про особливості
інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків в організаціях,
підприємствах і установах споживчої кооперації
України [9]. Основним завданням інвентаризації, як
заходу контролю за збереженням колективної
(приватної) власності, є:
– порівняння фактичної наявності товарноматеріальних цінностей і грошових коштів з
даними обліку;
– перевірка відповідності цін;
– виявлення товарів, що частково втратили
свою початкову якість;
– перевірка додержання правил збереження
цінностей;
– приведення облікових даних у відповідність
із фактичною наявністю усіх видів цінностей.
Доцільно інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей у торговельних підприємствах
проводити з додержанням принципу раптовості.
Для проведення інвентаризації розпорядженням керівника підприємства призначається
спеціальна комісія у складі: керівника або його
заступника, працівника бухгалтерії, матеріально
відповідальної особи та представника кооперативної громадськості. При колективній (бригадній)
матеріальній відповідальності інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться при
обов’язковій участі бригадира (або заступника) і
члена бригади. У ході проведення інвентаризації
товарів комісією складається інвентаризаційний
опис у двох примірниках, а при зміні матеріально
відповідальних осіб – у трьох примірниках. Окремо

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проведені дослідження нормативних та інструктивних документів, монографій, наукових статей,
навчальних посібників дають нам підставу стверджувати, що найбільш вагомий внесок у розвиток
теорії інвентаризації за останні 60 років зробили
Андреєв В.Д., Бардаш С.В., Бєлобжецький І.А.,
Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П.,
Карауш М.І., Крамаровський Л.М., Кужельний М.В.,
Литвин Ю.Я., Мурашко В.М., Німчинов П.П.,
Палій В.Ф., Рудановський О.П., Соколов Я.В.,
Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Чабанова Н.В.,
Котенко Л.Н., Шевчук В.О., Шпіг О.А., Штейман
М.Я. Дослідження цих авторів охоплюють окремі
питання теорії та практики інвентаризації.
На кожному історичному етапі інвентаризація набуває нового значення, переглядається та
уточнюється. Але найбільш повно, на наш погляд,
висвітлені питання теорії та практики інвентаризації у працях Бардаша С.В. [1] та Бутинця Ф.Ф.
[2]. У працях Мурашко В.М. [6], Шпіга О.А. [17]
та Усача Б.Ф. [15] досить повно висвітлені питання
особливостей інвентаризації у торгівлі. Але названі
роботи не враховують сучасних особливостей
функціонування підприємств торгівлі системи споживчої кооперації. З цією метою Управлінням
бухгалтерського обліку, контролю, звітності та
корпоративних прав Укоопспілки було розроблено
Положення про особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів
та розрахунків в організаціях, підприємствах і
установах споживчої кооперації України [9]. Але
названий документ не розкриває питань відображення результатів інвентаризації в обліку.
Постановка завдання, мета статті. Висвітлити актуальні питання проведення інвентаризації в торговельних підприємствах споживчої
кооперації у відповідності до чинного законодавства та окремі аспекти відображення в обліку її
результатів, так як „на сучасному етапі розвитку
ринкових відносин необхідність проведення інвентаризацій для господарюючих суб’єктів не зникає,
а навпаки, суттєво зростає. Інвентаризація сьогодні
– це не лише теоретичне підґрунтя бухгалтерського
обліку і господарського контролю, але й організаційна форма, яка використовується для виявлення
та оцінки фактичного стану майнової бази, підвищення ефективності використання ресурсів,
контролю за роботою матеріально-відповідальних
осіб, а також виявлення порушень в організації
обліку майна і причин, які породжують відхилення
між його фактичною наявністю і даними обліку,
виявлення винних в цьому осіб” [1, с.23].
Викладення основного матеріалу. Для
забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності торговельні під216

інвентаризаційні описи складають матеріально відповідальні особи. Кожна сторінка опису-акта
інвентаризації цінностей підписується усіма членами комісії. На останній сторінці інвентаризаційного опису матеріально відповідальна особа
підтверджує своїм підписом, що всі матеріальні
цінності перевірено, внесено до опису правильно і
претензій до інвентаризаційної комісії вона не має.
Оформлені інвентаризаційні описи та інші
документи, що мають відношення до інвентаризації
цінностей, передаються у бухгалтерію підприємства для перевірки і визначення результатів. Для
визначення результатів інвентаризації бухгалтерія
торговельного підприємства складає порівняльні
відомості. У ході інвентаризації товарно-матеріальних цінностей може бути встановлено:
1) фактична наявність товарів відповідає
даним бухгалтерського обліку;
2) надлишки товарів;
3) нестачу товарів.
Виявлені при інвентаризації розходження
між фактичними залишками товарів і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємством
відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку у такому порядку: надлишки цінностей оприбутковуються із збільшенням
доходу підприємства; втрати цінностей у межах
норм природного убутку списуються за розпорядженням керівника на собівартість реалізованих
товарів.
Собівартість проданих товарів визначається
у такому порядку – до вартості залишку товарів на
початок звітного періоду додається вартість
отриманих товарів і визначається залишок товарів
на кінець звітного періоду. Норми природних втрат
продовольчих товарів можуть застосовуватись
тільки у разі виявлення фактичних нестач і після
зарахування нестачі цінностей над лишками при
пересортуванні. У разі відсутності норм природних
втрат, втрата товарів розглядається як понаднормова, вартість зіпсованих товарів і товарів, яких
бракує, у тому числі понад норми природного
убутку на момент виявлення, списуються на втрати
звітного періоду з відображенням зазначеної вартості на позабалансовому субрахунку 072 „Невід-

шкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”
до прийняття рішення про встановлення конкретних винних осіб.
Результати інвентаризації, затверджені керівником ринку (підприємства), відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку у тому місяці, в
якому вона була закінчена, але не пізніше грудня
звітного року. Враховуючи те, що облік товарів
здійснюється за продажними цінами, то виявлені
при інвентаризації надлишки товарів оприбутковуються і відображаються в обліку такими записами:
Дебет субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі” – на вартість товарів за роздрібними (продажними) цінами,
Кредит субрахунку 2852 „Торгова націнка
на товари в роздрібній торгівлі” – на суму націнки,
розрахованої за середнім відсотком на дату
інвентаризації,
Кредит субрахунку 719 „Інші доходи від
операційної діяльності” – на справедливу вартість
надлишку товарів.
Приклад 1. За даними інвентаризації товарів у продовольчому магазині виявлено надлишки
товарів за продажними (роздрібними) цінами на
суму 2160 грн. Середній відсоток торгової націнки
на дату інвентаризації до вартості товарів за
продажними цінами становить 35,0%. Торгова
націнка, що відноситься до надлишку товарів буде
становити:
2160  35,0%
 756,00 грн.
100
За даними порівняльної відомості в обліку
будуть зроблені записи, приведені у табл. 1.
Вартість повністю втрачених, зіпсованих чи
відсутніх товарно-матеріальних цінностей відповідно до п. 27 П(С)БО „Запаси” списується на витрати
звітного періоду за балансовою вартістю.
Для підприємств роздрібної торгівлі, що
ведуть облік товарів за продажними цінами, це
означає, що вони мають право включати до складу
витрат звітного періоду виключно первісну вартість
товарів.

Таблиця 1
Господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку оприбуткування надлишку товарів,
виявлених при інвентаризації
№ з/п

Зміст господарських операцій

1

Оприбутковано надлишки товарів за купівельними
цінами
2
Відображено торгову націнку, що відноситься до
надлишку товарів
Разом товарів за продажними цінами
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Кореспонденція рахунків
дебет
кредит

Сума

2822

719

1404,00

2822

2852

756,00
2160,00

Суми нестач товарів, що виявлені під час
інвентаризації, в обліку відображаються такими
записами:
– на вартість товарів за купівельними
цінами:
Дебет субрахунку 947 „Нестачі і втрати від
псування цінностей”,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”;
– на різницю між продажною і купівельною
вартістю товарів (зіпсованих чи відсутніх):
Дебет субрахунку 2852 „Торгова націнка на
товари в роздрібній торгівлі”,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в
роздрібній торгівлі”.
Одночасно із списанням сум нестач і втрат
від псування товарів на витрати торговельного
підприємства, до ухвалення рішення щодо конкретних винних осіб, здійснюється зарахування суми
на позабалансовий субрахунок 072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”.
Після встановлення конкретних винуватців належна до відшкодування сума зараховується до складу
дебіторської заборгованості і включається до інших
доходів звітного періоду з одночасним зменшенням
суми на субрахунку 072. При цьому, суми нестач та
втрат від псування товарів відносяться на винних
осіб за цінами, у яких обчислюється розмір
завданого збитку.
Сума визначеного збитку, яка підлягає
відшкодуванню винною особою, в обліку відображаються записом за дебетом субрахунку 375
„Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” і
кредитом субрахунку 716 „Відшкодування раніше
списаних активів”.
Під час зберігання продовольчих товарів,
підготовці їх до продажу та реалізації виникають
природні втрати, сума яких, у межах норм визначається за розрахунком, складеним бухгалтерією.
Визначення суми природних втрат продовольчих
товарів здійснюється у відповідності до наказу
Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.1987 р. „Про
затвердження норм природних втрат продовольчих
товарів у торгівлі та інструкції про їх застосування”
та Листа Міністерства економіки України від
19.10.2000 р. № 55-25/324 „Про можливість
застосування в господарській діяльності норм природних втрат продовольчих товарів”.
Природні втрати розраховують на підставі
товарних або загальних норм. Загальні норми
природних втрат визначаються для кожного магазину, ларька тощо, які мають стійку структуру
товарообороту та затверджуються на кожний рік
керівником торговельного підприємства. Сума
природних втрат нараховується шляхом множення
облікової вартості товару та його потоварну норму.
Для визначення природних втрат на товари,

реалізовані підприємствами торгівлі (ПВрт) першої
групи (універсами, маркети тощо), використовуються такі дані:
1) ПВтп - природні втрати на залишок товарів на початок інвентаризаційного періоду, грн;
2) ПВтн - природні втрати на товари,
отримані за інвентаризаційний період, грн;
3) ПВтв - природні втрати на товари,
реалізовані (відпущені) за інвентаризаційний період у
порядку безготівкових розрахунків, грн;
4) природні втрати на залишок товарів на
кінець інвентаризаційного періоду (ПВтк), грн.
На підставі наведених вище даних природні
втрати на реалізовані товари визначаються за
формулою:
ПВрт = ПВтп + ПВтн – ПВтв - ПВтк
(1)
Природні втрати розраховуються у такому
порядку:
1) на оприбутковані товари за інвентаризаційний період. Для цього на первинних документах проставляється затверджена норма природних втрат кожного товару. Потім шляхом множення вартості товару за продажними цінами на
встановлену норму визначається сума природних
втрат, яка за кожним документом узагальнюється
та в подальшому нагромаджується за інвентаризаційний період в окремо мій відомості за довільною формою;
2) на товари, що вибули за документами.
Природні втрати визначаються шляхом множення
вартості товарів, що відпущені (реалізовані) за
документами на установлену норму для кожного
товару. Для визначення суми природних втрат
необхідно визначити вартість відпущених (реалізованих) товарів за інвентаризаційний період у
розрізі кожного товару. При цьому, використовуються норми природних втрат, які передбачені
для продовольчих товарів у дрібнооптових підприємствах;
3) на залишок товарів на кінець інвентаризаційного періоду (відповідно до опису поточної інвентаризації). Для цього у кожному рядку
інвентаризаційного опису записується норма природних втрат і визначається їх сума.
Визначення природних втрат на товари, що
реалізовані підприємствами роздрібної торгівлі
другої групи, визначається шляхом множення
роздрібного товарообороту (виручки від реалізації
товару) на загальну норму природних втрат,
затверджену для конкретного магазину (кіоску тощо) за формулою:
ПВрт =

ТО  Н
,
100
ПВ

(2)

де ПВрт – природні втрати на реалізовані
товари, грн.;
ТО – обсяг товарообороту (виручки) за
інвентаризаційний період, грн..;
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Нпв – загальна норма природних втрат, %.
У синтетичному обліку визначена сума
природних втрат на товари відображається такими
записами:
– на вартість товарів за купівельними
цінами:
Дебет субрахунку 9022 „Собівартість
реалізованих товарів у роздрібній торгівлі”,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”;
– на різницю між продажною і купівельною
вартістю товарів (на суму торгової націнки):
Дебет субрахунку 2852 „Торгова націнка на
товари в роздрібній торгівлі”,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”.
Приклад 2. У торговельному підприємстві
проведена інвентаризація товарів і тари, за результатами якої зроблено порівняння даних бухгалтерського обліку з даними інвентаризаційного опису
(табл. 2).

400  37,45%
 150 грн.,
100%
400  20%
у тому числі ПДВ:
 67 грн.
120%
3. Транспортно-заготівельні витрати (9,6%):
Індекс інфляції – умовно 1,14.
4 Податок на додану вартість на суму
завданої шкоди (20 %):

( 250  24  150  67 )  1,14
 20 %  82 грн..
100
5. Розмір суми відшкодування завданої шкоди:

[(250  24  150  67) 1,14  82]  489 грн.
У синтетичному обліку визначені суми
завданої шкоди та природних втрат необхідно
відображати такими записами:
на суму природних втрат товарів:
Дебет субрахунку 9022 „Собівартість реалізованих товарів у роздрібній торгівлі” – на вартість
товарів за купівельними цінами – 225 грн.,
Таблиця 2

Порівняльна відомість результатів інвентаризації
3а даними
№
з/п
1
2
3

Найменування
цінностей
Гроші
Товари
Тара

бухгалтерського
обліку

інвентаризаційного опису

19840
745

850
18200
745

Приклад 3. За інвентаризаційний період
роздрібний товарооборот (виручка) торговельного
підприємства у відповідності до даних Зведеного
журналу обліку роздрібного товарообороту склав
433400 грн. Загальна норма природних витрат за
цей період затверджена у розмірі 0,09 % від суми
роздрібного товарообороту.
Звідси, сума природних втрат буде становити 390 грн., у тому числі торгова націнка – 165
грн.:

Нестача

1640
-

Надлишок

850
-

Дебет субрахунку 2852 „Торгова націнка на
товари в роздрібній торгівлі” – на різницю між
продажною і купівельною вартістю товарів – 165 грн.,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в
роздрібній торгівлі” – на вартість товарів за продажними цінами – 390 грн.;
на суму, яка підлягає відшкодуванню винною
особою – 489 грн.:
Дебет субрахунку 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”– на суму завданої
шкоди – 489 грн.,
Кредит субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі” – на вартість товарів за купівельними
цінами – 250 грн.,
Кредит субрахунку 2892 „Транспортнозаготівельні витрати в роздрібній торгівлі”, – на
частку транспортно-заготівельних витрат – 24 грн.,
Кредит субрахунку 641 „Розрахунки за
податками” - на суму податку на додану вартість –
82 грн.,
Кредит субрахунку 719 „Інші доходи від
операційної діяльності” – на суму втрати економічної вигоди у розмірі компенсації недоотриманої
торгової націнки без ПДВ з суми нестачі товарів та
встановленого індексу інфляції – 133 грн.

433400 0,09%
 390 грн.
100%
Нестача товарів за роздрібними цінами
буде становити 400 грн., яка підлягає відшкодуванню матеріально відповідальною особою:
1640 – 850 – 390 = 400 грн.
Розрахунок відшкодування повної суми
завданої
шкоди
здійснюється
у
порядку
затвердженому торговельним підприємством:
1. Сума шкоди за роздрібними цінами (без
природних втрат) – 400 грн.
2. Розмір торгової націнка – 37,45 %. Сума
торгової націнки на товари, за якими виявлена
нестача (завдана шкода):
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Результати інвентаризації товарів і тари
відображають у журналі № К-3 окремим рядком
після товарно-грошового звіту, який було складено
перед початком проведення інвентаризації.
При проведенні інвентаризацій в об’єктах
роздрібної торгівлі типу „Маркет” інвентаризаційні
комісії керуються Положенням [9] з урахуванням
наступного.
Інвентаризацію проводять із використанням технічних засобів – мобільних терміналів
збору даних, сканерів, що зчитують штрих-коди
товарів. Залежно від кількості терміналів збору
даних формують групу операторів, яких закріплюють за інвентаризаційною комісією. Розподіл
операторів за ділянками роботи здійснює голова
інвентаризаційної комісії. За товарами, які не
мають штрихового коду, а мають код товару,
оператор вводить код товару в термінал набором
останнього на клавіатурі. Вагові товари в процесі
проведення інвентаризації переважують. В разі,
якщо ваговий товар, після зважування, має роздрукований внутрішній штриховий код (на вагах з
друком штрихових кодів), інформацію сканують
терміналом. Таким чином, в термінал записують як
сам штрих-код товару, так і його кількісний
параметр – вагу. У разі, якщо ваговий товар, після
зважування, не має роздрукованого штрих-коду, в
термінал вводять код товару і його кількість. Після
завершення процесу введення оператором фактичних залишків в термінал інформацію з нього
переносять в комп'ютерну базу даних.
На підставі документальних та фактичних
залишків товарів у базі даних комп’ютера формують порівняльну інвентаризаційну відомість за
кожною товарною позицією. У порівняльній інвентаризаційній відомості друкують документальний
залишок товарів, їх фактичний залишок та відхилення.
При відсутності мобільних терміналів збору даних на комп’ютері формують інвентаризаційний опис товарів об’єкта роздрібної торгівлі
типу „Маркет”в установленому порядку.
Висновки. На основі проведеного дослідження, опрацювання літературних джерел та
чинних нормативних документів, вивчення практичного досвіду роботи торговельних підприємств
запропоновано технологію проведення інвентаризації та окремі аспекти відображення в обліку її
результатів на торговельних підприємствах
споживчої кооперації з урахуванням організаційнотехнологічних особливостей їх діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
У статті розглянуто дискусійні питання стосовно категорійного апарату теорії людського капіталу, які є елементами побудови системи оцінки людського капіталу. Удосконалено класифікацію людського
капіталу.
Ключові слова: людський капітал, концепції, класифікація

Petukhovа T. О.

THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATION OF HUMAN CAPITAL
OF RAILWAY
The article views the discussion questions about the categorical apparatus of the theory of the human capital.
Which are the elements of the modeling the system of estimation of the human capital. It was improvement the
classification of the human capital.
Keywords: the human capital, conception, classification.
Постановка проблеми. В сучасних умовах
розвитку новітніх технологій та інтенсифікації
виробничих процесів на підприємствах залізничного транспорту України людський капітал стає
головною передумовою його економічного розвитку, як й будь якого суб’єкта господарювання. Але
саме людський капітал підприємства є найбільш
складною формою капіталу. Доведений багатьма
вченими існуючий взаємозв’язок фінансового
результату діяльності, конкурентоспроможності та
майбутніх можливостей розвитку, які обумовлюються зв’язками інноваційних, інвестиційних,
інформаційних процесів та всеохоплюючої інтелектуалізації суспільства зі станом людського капіталу
підприємств залізничного транспорту потребує дієвих інструментів для прийняття обґрунтованих
рішень стосовного його формування та розвитку.

Таким інструментом, на думку багатьох вчених, є
оцінка людського капіталу. Саме тому, одним з
актуальних питань сучасних економічних досліджень є людський капітал, ефективність функціонування якого залежить від створених умов використання та розвитку, які повинні бути побудовані
на вимірі його цінності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
та виділення невирішених частин загальної проблеми. Теоретико-методологічним засадам сутності
людського капіталу серед вітчизняних вчених присвячені дослідження В.Антонюк, М. Ажажа, Н. Гавкалової,
Г. Назарова, Н. Маркової, Н.Верхоглядової, [1-4] та ін.
Однак слід відзначити, що незважаючи на досить
глибокі дослідження, й досі приділено недостатньої
уваги питанням оцінки людського капіталу на
галлузевому рівні, а саме на рівні залізничного транспорту.
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Формування цілей статті. Виходячи з
цього, метою даної статті є визначення теоретичного фундаменту системи оцінки людського
капіталу, який будується на дослідженні дискусійних питань теорії та удосконаленні класифікації
людського капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки теорія людського капіталу, як самостійний розділ економічної науки сформувалась
відносно зовсім донедавна, тому до теперішнього
часу залишилось ще багато дискусійних питань, а
отже й дотепер не вироблено єдиної концепції, а
виходить, й канонічного визначення категорії
«людський капітал»; немає єдності думок з приводу
змістовного її наповнення, а отже й класифікації;
спірний аспект її місця в категорійному апараті
сфери трудових відносин та напряму або доцільності застосування тощо. Саме тому, на нашу
думку, необхідно визначити теоретичні засади в
контексті формування системи оцінки людського
капіталу підприємств залізничного транспорту.
По-перше, вважати саму людську істоту
складовою людського капіталу чи ні? Стосовно
цього питання існує „класична” концепція та альтернативна. Згідно „класичної” концепції людським
капіталом є тільки здібності людини [5]. Це ілюструє визначення, яке надано М. Блауга:
„людський капітал є приведена вартість минулих
інвестицій у навички людей, а не цінність людей
самих по собі” [6]. Альтернативна концепція
включає до складу людського капіталу й людину
також [7]. Право на існування альтернативної концепції підтверджується активним використанням
оцінки життя людини у сфері страхування, але
автор погоджується з „класичною” концепцією, яка
дозволяє коректно здійснювати оцінку людського
капіталу.
По-друге, які здібності є складовими
людського капіталу? Існує традиційна та розширена трактовка складових людського капіталу.
Згідно першої трактовки, до людського капіталу
відносяться тільки ті здібності, які підкреслюють
здатність людини до продуктивної праці. Наприклад, на думку Д. Бегга, „людський капітал являє
собою запас професійного досвіду, накопиченого
працівником. Він являє собою цінність для
потенційного зростання доходів у майбутньому”.
Г. Беккер визначав людський капітал, як „сукупність природних здібностей та отриманих знань,
навичок, мотивацій, мобільності, здоров'я, доцільне
Використання якої сприяє збільшенню доходу (на
рівні індивіду, підприємства або суспільства)” [5].
Український вчений-економіст О. Грішнова вважає,
що „людський капітал - це сформований і розвинутий у результаті інвестицій і накопичений людиною (людьми) певний запас здоров’я, знань,
навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспря-

мовано використовується в тій чи іншій сфері
економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутку підприємства та національного доходу” [8]. З її трактовки
ми можемо зробити висновок, що вона додержується складу здібностей, які формують продуктивну роль людини до праці.
Автори розширеної трактовки додають до
складу людського капіталу не лише знання та
вміння людей, не лише їхню здатність до праці, але
й психологічні, суспільні, культурні якості і здібності людей. Наприклад, такі якості, як зовнішня
привабливість, талант, комунікабельність, здатність
до творчості, харизма, погодження дотримуватись
законів і традицій, підтримувати дисципліну праці
тощо. Невіддільність „майстерності” людини від
його біологічної, соціальної сутності, привела до
появи гранично розширеного тлумачення поняття
„людський капітал”. Такі визначення в найбільш
повній формі представлені в роботах: Л. Туроу,
Р.Дорнбуша,
К.
Шманлези
й
С.Фішера,
А.Добриніна, І. Соболевої, В. Марцинкевича [9-12].
Варто відмітити, що формулювання визначення людського капіталу в залежать ще й від
того, що чекають від людини: продуктивності
праці, доходів, соціального ефекту, зростання багатства країни, збільшення вартості підприємства
тощо. Одні вчені схильні акцентувати увагу на
функціональній стороні людського капіталу, на його
здатності приносити доход, інші - на його сутнісній
характеристиці як формі особистого фактору виробництва. Прихильники „інвестиційної” концепції у
визначеннях підкреслюють факт накопичення здібностей людини, тобто вказують на те, що людський
капітал не дароване природою, а є штучно відтворювальним ресурсом, включаючи творчі, підприємницькі й управлінські здібності, іншими
словами, факт підвищення якості людських активів
в різних формах, у результаті вкладень у людину.
Дослідження на основі ретроспективного
аналізу категорії „людський капітал” довело, що в
еволюційному контексті початковий підхід західних та й вітчизняних вчених робив акцент на
людському капіталі як джерелі доходів та під
формуванням людського капіталу розуміли процес
створення продуктивних здібностей [8]. З часом
людину почали розглядати як особистість з її
психологічними, культурними та духовно-моральними якостями, які приносить користь не тільки
собі особисте, а й усьому суспільству у вигляді
ринкових та неринкових видах ефекту. Узагальнюючи вищесказане зазначимо, що вірним є погляд
тих економістів, які вважають, що мова повинна
йти не тільки про генерування доходу: людина дає
суспільству не тільки матеріальну користь, але і
здійснює певну соціальну, культурну, виховну
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діяльність, яка впливає як раз на формування
духовно-моральних якостей окремої особистості та
суспільства у цілому. Тому результатом функціонування людського капіталу буде також соціальна користь - збільшення національного духовного та культурного багатства країни. Пропонуємо
обов’язково враховувати у складі активів людського капіталу культурно-моральні здібності людини, тобто активи людського капіталу доповнюються такими важливішими якостями як культура людини, її мораль та духовність, які надають
можливість, в свою чергу, капіталізувати мотиви
людини.
По-третє, яка ієрархія або взаємозв’язок
категорій „людський капітал” та „інтелектуальний
капітал”?
На основі аналізу праць вчених-економістів, можемо зробити висновок, що людський
капітал являє собою основний елемент більш
широкого поняття - інтелектуальний капітал.
По-четверте, чи відбувається в дослідженнях або застосуванні економічних категорій
сфери трудових відносин підміна понять або
некоректне використання, що призводить до незрозумілості необхідності використання саме категорії
„людський капітал” або можливості використання
інших категорій (робоча сила, персонал, кадри,
трудовий потенціал, людський ресурс) - в контексті
теорії людського капіталу?
Якщо додати крім різниці у смисловому
навантаженні категорій, розгляд понять в хронологічній послідовності їх виникнення та активного
використання який проведено у ряді робіт, то
можливо зрозуміти як відбувалось поступове
усвідомлення суспільством зростання ролі людини
в економіці та посилення комплексного підходу до
її вивчення. Ми схильні до погодження з
М. Критським який стверджує, що людський
капітал виступає як загальна конкретна форма
життєдіяльності, що асимілює попередні форми й
здійснюється як підсумок історичного руху людського суспільства до його сучасного стану.
П’яте дискусійне питання полягає у групуванні ознак, які характеризують людський капітал, тобто, класифікації його структури.
Для цільового використання категорії
„людський капітал” необхідно враховувати його
класифікацію, так як концептуальна різність у
поглядах вчених, насамперед, породжує й різні
класифікації.
Вчені, у роботах яких приділена з різною
метою увага класифікаційним ознакам людського
капіталу розрізняють наступні види:
За видами інвестування Г. Беккер розподілив людський капітал на загальний та спеціальний:

– загальний (переміщувальний). Прикладом складових якого є теоретичні й та інші достатньо універсальні знання, що мають широку
сферу застосування, здобуваються у навчальних
закладах і самонавчанням. Крім того до загального
можна віднести здоров’я, культурно-моральні здібності, мобільність;
– спеціальний (непереміщувальний), який
співвідноситься лише з конкретною організацією:
знанням особливостей робочого місця, стилю
керівництва, співробітників тощо.
За типами: загальний (формальний – загальна шкільна освіта; та неформальний – соціалізації людини в суспільстві) та специфічний
(формальний - фахова вища освіта, підвищення
кваліфікації, та неформальний – досвід, який отримано в процесі соціалізації й професійної діяльності) [3]. В даному випадку варто використовувати „за властивостями елементів”.
За напрямами формування: постійний
(накопичений рівень загальних знань, здоров’я,
мотивацій протягом всього періоду життя людини)
– є сталим компонентом, та змінний (варіюється в
залежності від роду діяльності, кваліфікації, місця
поживання особистості) [3].
За часом виникнення – базовий та придбаний (Кендрік Дж.) [13]. Базовій - це вроджені
здібності та накопичені до моменту включення до
певної господарської систем. Придбаний - це тій,
який накопичується після включення у певну
господарську систему з метою ефективної цілеспрямованої діяльності.
За джерелами інвестування: людський
капітал сформований: за рахунок особистісних
вкладень людини в здоров’я, освіту, трудову
мобільність; інвестицій підприємства у підвищення
професійно-кваліфікаційного рівня, (додємо: здоров’я, задоволеність, культуру та духовність, мораль
та світогляд); державних інвестицій у вигляді
надання послуг у галузях: освіти, охорони здоров’я,
(додаємо: безпеки життя, екології); вкладень
сторонніх зацікавлених суб’єктів господарювання
[3, с. 8]. Крім того, окремою ланкою в інвестиційному процесі вважається сім’я. Але дуже
важко чітко визначити джерело інвестування. Це
зазначається відмінностями людського капіталу від
фізичного. Процес інвестування у людський капітал вимагає не тільки матеріальних витрат, а й
нематеріальних – часу, інтелекту, мотивації, зусиль
власника людського капіталу. Тому враховуємо
необхідно додати комбіноване джерело інвестицій,
тобто, це будь яка комбінація джерел.
Виходячи з розподілу джерел інвестування,
за рівнями управління людський капітал можна
класифікувати на: державний та галузевий рівні, а
також рівні: підприємство, сім’я, індивідуум [8].
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Особистісний, мікро- та макроекономічний
рівні людського капіталу розрізняють Поплавська
Ж., Поплавський В. [14].
Висловлюючи погодження з Грішновою О. А. [8], зазначимо, що „людський капітал”
являє собою окремий складний структурносистемний об'єкт соціально-економічного дослідження та являє собою багаторівневу категорію,
тому в залежності від рівня дослідження його
можна представити на: персоніфікованому (індивідуальному) рівні – для характеристики (визначення) людського капіталу окремих осіб; мікрорівні
– для характеристики (визначення) людського
капіталу підприємств; мезорівні – для характеристики (визначення) людського капіталу галузей,
великих корпорацій, регіонів; макрорівні – для
характеристики (визначення) людського капіталу
країни.
У дисертаційному досліджені Ажажа М. А.
запропоновано класифікацію основних видів
людського капіталу, як передумови розвитку концепції державного регулювання інвестицій з
аналізом наступних понять: „капітал здоров’я”,
„трудовий капітал”, „інтелектуальний капітал”,
„організаційно-підприємницький капітал”, „культурно-моральний капіта”, „соціальний капітал”,
„клієнтський або бренд-капітал”, „інноваційний
капітал”, „структурний капітал”, „організаційний
капітал”, що на його думку допоможе оцінювати
людський капітал на різних рівнях [2]. Вважаємо,
що в основі цієї класифікації лежить ознака „за
напрямками інвестування”. Крім того, нам вважається, що такі складові як, наприклад, структурний й соціальний капітал, повинні мати або
іншу назву, або за трендом, який просліджується в
теоретичній моделі людського капіталу не можуть
бути віднесені до структурної класифікації категорії, яка нами досліджується. Підтвердженням
цьому є, наприклад, визначення Антонюк В.П, яке
наводилось раніше. Засновник теорії Беккер підтримавши концепцію соціального капіталу, все ж таки
з людським капіталом його не з’єднував.
Зауважимо, що на кожному рівні людський
капітал розділяється на різні відокремлені елементи, які економічно характеризують його на
цьому рівні. Якщо характеризувати людський
капітал з точки зору накопиченого запасу здібностей та функціонального підходу або інвестиційного, то, на погляд автора, варто структурувати
капітал й використовувати термін „фонд” або
„актив людського капіталу”.
Наприклад, „фонд здоров'я”, а не „капітал
здоров'я”, що запобігає термінологічної плутанині,
не викликає питань стосовно категорії „капітал”,
тому що елемент „здоров'я” - це тільки частина
цілого - структурний елемент людського капіталу.
Підміна або механічне суміщення категорій, які

включені до складу людського капіталу призводять
до методологічних незрозумілостей та методичних
похибок.
Проведений автором критичний аналіз
існуючих класифікаційних ознак людського капіталу дозволив зробить їх корегування та встановив
необхідність доповнення з метою здійснення
оцінки людського капіталу на мікрорівні.
Людський капітал - імовірнісна величина.
Кожна зі складових людського капіталу також
носить імовірнісний характер, і, як було показано
вище, залежить від багатьох факторів. Деякі
складові людського капіталу можна розглядати як
умовно-незалежні величини, а деякі - як умовнозалежні. Наприклад, наявність гарних або поганих
природних здібностей не змінює ймовірності
існування гарного або поганого здоров'я, наявність
тих або інших знань, гарної або поганої мотивації
до постійного розвитку або продуктивної праці.
Наявність професійних знань може підвищувати
ймовірність існування високої мотивації до праці,
але при відсутності високої загальної культури
може не зробити на неї ніякого впливу. Таким
чином, за поведінкою складових під впливом
різних факторів поділяється на умовно – залежний
та умовно-незалежний.
Розглядаючи людський капітал на мікрорівні, Грішнова О.А. дійшла висновку, що він не
тотожний сумі людського капіталу членів трудового колективу. Окремі людські капітали інтегруються в колективі і виникають такі явища, як
конфігурація людського капіталу, база людського
капіталу, потенційний людський капітал щодо груп
працівників, підрозділів і підприємства в цілому.
Інтегрований людський капітал – це найважливіший ресурс будь якого підприємства.
В залежності від ступеня агрегування
носіїв людського капіталу поділяємо на: одиничний людський капітал та інтегрований людський
капітал - це сукупний капітал групи людей, кожен з
яких володіє одиничним людським капіталом.
Сукупний – не дорівнює сумі одиничних, так як
спостерігається синергетичний ефект, який створюється під впливом, наприклад, колективної
праці, соціального середовища, морально-психологічного клімату в колективі тощо.
Підприємство має значно більший потенціал людського капіталу, ніж воно реально використовує, а це означає, що завжди є певний резерв,
який можна використати. Виявити цей резерв
звичайно буває дешевше, ніж придбати таку частину людського капіталу на ринку праці.
Таким чином, на нашу думку, людський
капітал підприємства може бути збільшений за
допомогою таких підходів: більш повна реалізація
накопиченого людського капіталу; покращення
якостей задіяного людського капіталу; нарощу224

вання, тобто збільшення кількості носіїв людського
капіталу.
За ступенем реалізації (використання) людський капітал може бути задіяний - вже реалізуються у певній господарській системі з метою
ефективної цілеспрямованої діяльності та резервний - наявний, але не задіяний з будь яких причин.
Продовжуючи дослідження ми визначили,
що за шляхами формування людський капітал може
бути вроджений, сформований за рахунок інвестицій та в результаті самозростання.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Підсумовуюче усе
вищевикладене, необхідно відмітити, що роль
людського капіталу для стратегічного розвитку
залізничного транспорту з кожним роком збільшується, що пов’язано з необхідністю впровадження інноваційних заходів, можливість здійснення
та результативність яких залежить від ефективного
розвитку людського капіталу на основі оцінки його
використання та вчасного визначення проблем
функціонування.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Обґрунтовано передумови формування національних систем бухгалтерського обліку. Розглянуто підходи
вчених до класифікації національних систем бухгалтерського обліку різних країн світу, відповідно до якої
виділяють моделі побудови НСБО

Orlov I. V., Hrytsyshen D. O.

BACKGROUND OF NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING
Reasonable assumptions of national accounting systems. The approaches of scientists to the classification of
national accounting systems around the world, according to which distinguish the model building NAS

Постановка проблеми. ХХ століття в
розвитку облікової науки є періодом динамічних
змін, які проявилися на всіх рівнях його пізнання
(теоретичний, методологічний, емпіричний) та
сфер прояву (науки, практичної діяльності та навчальної дисципліни). Зміни в бухгалтерському
обліку є об’єктивними, адже відбувалися паралельно зі змінами соціально-економічних, суспільноправових та політичних процесів. Залежність бухгалтерського обліку від зазначених процесів проявилися в формуванні різнопланових наукових
шкіл різноманітності концепцій та теорій його
розвитку, що становлять фундамент національних
систем бухгалтерського обліку (НСБО).
Аналіз останніх досліджень. Запровадження дієвих облікових механізмів в практику
бухгалтерського обліку в Україні потребує дослідження особливостей його розвитку в різних
країнах світу, що сприятиме підвищенню довіри до
облікової інформації та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. В вітчизняній обліковій науці
даному питанню присвячено дисертаційні дослідження Горецької Л.Л., Кіреєвої О.І., Нишенко Л.П.,
Рабошук А.В., Янок Д.А., проте більшість досліджень присвячені проблемам впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS / IFRS)
(далі МСФЗ (IAS/ IFRS)), які забезпечують функціонування і розвиток фондового ринку та захист
інтересів інвесторів. Ряд праць вітчизняних вчених
присвячено окремим аспектам розвитку моделей
побудови НСБО: особливостям планів рахунків в
країнах світу, різних облікових моделей присвячено монографічне дослідження Н.М. Малюги,
М.Я. Штеймана, К.П. Боримської. Вагоме значення
в розвитку облікової науки в контексті макромоделювання має дослідження, проведене М.М. Шигун.
Проблеми гармонізації національних систем бухгалтерського обліку дослідженні в працях вітчизняних вчених С.Ф. Голова та О.М. Петрука.

Фактори формування національних систем бухгалтерського обліку визначені в працях М.О. Козлової.
Виклад основного матеріалу. “Становлення глобального світу охоплює як техногенні, так
і соціокультурні форми людського життя, актуалізує проблему зближення та “взаємного пізнання”
таких планетарних полюсів як Захід та Схід. В міру
посилення соціальної динаміки акценти зміщуються від стану до процесів, а “наростаюча” в
цьому зв’язку глобалізація веде до формування
контурів єдиної цивілізації, що однак, ні на скільки
не відміняє ні культурної багатоманітності, ні
специфічних особливостей цивілізаційного розвитку Заходу та Сходу” [11, с. 18].
З метою визначення можливих напрямів
розвитку НСБО України в умовах глобалізації
необхідно розглянути підходи вчених до класифікації національних систем бухгалтерського обліку різних країн світу, відповідно до якої виділяють
моделі побудови НСБО. В частині використання
поняття “модель” в бухгалтерського обліку можна
виділити такі підходи: облікова модель, модель
бухгалтерського обліку, модель розвитку НСБО,
модель побудови НСБО, макромодель бухгалтерського обліку. Зважаючи на особливості мети
дослідження, а також на загальнонаукові підходи
до сутності поняття “модель”, вважаємо за необхідне використовувати поняття “модель побудови
НСБО”. Виявлення особливостей кожної з моделей
бухгалтерського обліку, а особливо факторів, які
спричинили їх формування, дозволить більш ціле
спрямовано підійти до вибору вітчизняної моделі
бухгалтерського обліку, обґрунтувати необхідність
змін та напрямів удосконалення.
Сучасна теорія бухгалтерського обліку має
ряд напрацювань стосовно класифікації національних систем бухгалтерського обліку за різними
ознаками. Однією з найпоширеніших ознак, за
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якою проводиться класифікація національних систем бухгалтерського обліку, є географічний детермінізм (суб’єктивно-географічна1 ознака). Крім
того, в сучасній обліковій науці існують й інші
підходи до класифікації національних систем
бухгалтерського обліку, серед яких варто виділити
наступні: за типом нормативного регулювання
(адвентивна, імперативна, змішана), за характером
економічних змін (правова, релігійна), за регіональною ознакою (національна, інтернаціональна),
за пріоритетністю звітних даних (податкова,
фінансова), за підходом до оцінки активів та
зобов’язань (ринкова, інфляційна). Наведена класифікація моделей бухгалтерського обліку розроблена на основі аналізу доробку вітчизняних та
зарубіжних дослідників, таких як М.М. Шигун [25].
Проте кожна з наведених вище ознак характеризує національні системи бухгалтерського обліку лише з певного боку, не враховуючи фактори,
які вплинули на її особливості, сучасний стан та
нові напрями розвитку НСБО різних країн. Крім
того, вказані класифікаційній ознаки не дають
можливості визначити формування нових моделей
національних систем бухгалтерського обліку, а
виникнення таких зараховують до відповідної уже
сформованої групи абстрагуючись від ряду ознак.
Вважаємо, що наведена класифікація макромоделей бухгалтерського обліку є скоріше всього
переліком характерних ознак, аніж класифікацій
національних систем бухгалтерського обліку на
відповідні моделі. Крім того, вказана класифікація
є дискусійною. Зокрема, викликає сумнів класифікація національних систем за характером економічних змін. За цією ознакою виділяють правову та
релігійну. Зазвичай до релігійної моделі бухгалтерського обліку відносять національні системи
бухгалтерського обліку країн зони поширення
ісламу. Дане положення вважаємо некоректним,
адже країни зони поширення ісламу розробили
власну систему права, яка відповідає релігійним
постулатам. Крім того, на сьогодні є обґрунтованим
положення про те, що протестантизм та католицизм
не менше вплинув на формування правових систем
країн західної Європи та Північної Америки.
Значний вплив релігійних особливостей на
систему права мусульманських країн пов'язаний
лише з тим, що обрано позитивістську методологію
дослідження суспільних проблем. Відносячи ісламську модель до релігійної фактично вважається,
що бухгалтерський облік відповідає релігійним
постулатам, не враховуючи того, що техніка

ведення бухгалтерського обліку та ряд економічних
положень є аналогічними до західноєвропейських,
що пов’язано з колоніальною залежністю даних
країн протягом багатьох століть.
Виходячи з цього, можна вважати, що
наведені класифікаційні ознаки національних систем бухгалтерського обліку акцентують увагу лише
певній характеристиці НСБО певної країни.
Суб’єктивно-географічна ознака є найбільш коректною при дослідженні національних систем бухгалтерського обліку з огляду на ряд об’єктивних
обставин, до яких варто віднести: по-перше, враховує відповідність моделі бухгалтерського обліку
певній економічній системі країни, формується
модель; по-друге, групування НСБО пов’язане з
подібністю соціально-економічного та суспільноправового розвитку країн-представників, зважаючи
на тісні взаємозв’язки протягом тривалого часу
періоду; по-третє, враховує як особливості самої
системи бухгалтерського обліку, так і його зовнішнього середовища, а саме, суспільні цінності,
закладені в економічні відносини та в функціонування системи права.
Відповідно до обраної, суб’єктивно-географічної ознаки, вчені виділяють наступні моделі
бухгалтерського обліку: англо-американська, континентальна, латиноамериканська. Проте сучасний
стан розвитку суспільних відносин в світі вказує на
певну неточність стосовно виділених моделей
бухгалтерського обліку, а саме поява нових моделей та уточнення підходів до розвитку кожної з
них. Багато дослідників виділяють в межах цієї
ознаки й інші моделі бухгалтерського обліку.
Розглянемо погляди вітчизняних та зарубіжних
вчених на дану проблему.
Так, Жарікова Л.А. та Наумова Н.В. [10, с. 6]
окрім вказаних вище моделей виділяють, ще
ісламську та інтернаціональну модель бугалтерського обліку. В досліджені російського вченого
Ворушкіна В.В. [5] виділено чотири моделі бухгалтерського обліку: англосаксонська, континентальна, південноамериканська та змішана. Снопок Ю.Н. [21] виділяє британо-американську, континентальну, південноамериканську та модель
колишніх соціалістичних країн та країн СНГ. Мюлер Г., Гернон Х., Міік Г. [17] вказують на існування англо-американської, континентальної, латиноамериканської моделей бухгалтерського обліку, а
також новостворених моделей, до яких відносять
ісламську та інтернаціональну. Такої ж думки
дотримуються і російські дослідники Гуляєв Н.С.,
Ветрова Л.Н. [9], Бабаева З.Ш. [1, с. 21-22].
Бархатов А.П. [2, с. 16-17] також виділяє п’ять
моделей бухгалтерського обліку: британо-американську, континентальну, південноамериканську,
ісламську, інтернаціональну.

1

Суб’єктивно-географічна ознака, означає, що географічне розташування є лише умовним, адже з розвитком
міжнародних відносин та історичних особливостей
певних країн спостерігаються подібні НСБО, які можуть
знаходитися в різних континентах. Тому досить часто в
літературі дану ознаку називають умовно-географічною.
В даній роботі використаний загальноприйняте поняття
суб’єктивно-географічна
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Мазуренко А.А. [13] вказує на існування
різних моделей бухгалтерського обліку, а також
аналізує підходи багатьох зарубіжних дослідників
та міжнародних організацій. Соловйова О.В. [23]
вказує на існування трьох моделей бухгалтерського
обліку: британо-американської, континентальної,
південноамериканської. Такої ж класифікації дотримуються Галузіна С.М., Пупшис Т.Ф. [6, С. 137].
Губачова О.М. та С.І. Мельник [8, С. 45-46], з
огляду на погляди сучасних економістів, вказують
на існування трьох моделей бухгалтерського
обліку: британо-американської, континентальної,
південноамериканської. Крім того, наводять класифікацію систем бухгалтерського обліку, яка запропонована Американською Асоціацією Бухгалтерів:
британська, франко-іспано-португальська, німецько-голландська, американська, комуністична.
Малькова Т.Н. вважає, що існують британоамериканська, континентальна та південноамериканська моделі бухгалтерського обліку. Крім того,
автор зазначає, що “спеціалістами відмічається
можливість появи ісламської моделі бухгалтерського обліку. Але у зв’язку з тим, що вона не
представлена офіційною фінансовою звітністю та
роботами з теорії обліку, вона ніким не висвітлена
та не узагальнена” [15, С. 6-7]. Вважаємо, що дане
твердження автора є некоректним, принаймні з
двох причин: по-перше, сьогодні теорії бухгалтерського обліку в країнах поширення ісламу
присвячено багато праць як зарубіжних вченихнемусульман так і мусульман; по-друге, створена в
1990 році при Міжнародній Організації Ісламська
Конференція (ОІК) Організація з бухгалтерського
обліку і аудиту ісламських фінансових інститутів
(AAOIFI) (далі AAOIFI) розробила власні
стандарти фінансової звітності. Крім того, мусульманський світ вперше заговорив про необхідність
оприлюднення даних про соціальну та екологічну
діяльність підприємств.
Таким чином, англо-американська, континентальна, південноамериканська моделі побудови
НСБО є загальновизнаними та сформованими.
Свого розквіту вони набули в ХІХ столітті та
продовжують розвиватися й досі. Проте зауважимо,
що дані моделі є не єдиними. Розвиток суспільних
відносин та ряд соціально-економічних та суспільно-політичних факторів, а особливо їх активізація в
умовах спроби ідентифікації ряду народів різних
континентів світу, зумовила появу інших моделей,
серед яких варто виділити ісламську модель
побудови НСБО. Глобалізаційні процеси в
економічних відносинах зумовили появу інтернаціональної моделі. Крім того, не варто нехтувати
досвідом моделі бухгалтерського обліку, яка в
умовах сучасних економічних перетворень не
відповідає діючій системі та знаходиться на
перехідній стадії, тобто соціалістичної моделі

бухгалтерського обліку. Зауважимо, що хоча дана
модель є перехідною, а її особливості вже чітко не
можна прослідкувати, досвід її представників, а це
– країни колишнього Радянського союзу, Китай,
Північна Корея, Республіка Куба, має вагоме
значення в розвитку теорії, методології та практики
бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Зважаючи на це, вважаємо, що класифікація моделей
бухгалтерського обліку в умовах сучасності за
суб’єктивно-географічною ознакою має наступний
вигляд: англо-американська, континентальна, південноамериканська, соціалістична та ісламська.
Хоча основна мета даної ознаки згрупувати
країни за їх географічним розташуванням й, відповідно, подібністю національних систем бухгалтерського обліку, зважаючи на тісні економічні,
культурні та соціальні зв’язки, вона характеризує
мету бухгалтерського обліку, а точніше, визначення запиту домінуючого користувача, орієнтацію
на відповідну сферу економічної діяльності. Такі
особливості є об’єктивними, адже розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою розвитку соціально-економічних та суспільно-правових
відносин в певному суспільстві, що обумовлює
залежність теорії та практики облікової науки від
розвитку зовнішнього середовища. Розуміння
особливостей зовнішнього середовища надасть
можливість глибше зрозуміти бухгалтерський облік
певної країни та окреслити межі запозичення їх
досвіду до вітчизняної облікової практику.
Бухгалтерський облік, будучи своєрідним
засобом відображення дійсності, значною мірою
залежить від суспільних цінностей, які формують
світогляд нації. Трівуоно Айван та М. Гаффікін [29]
вважають, що “бухгалтерський облік не є вільним
від ціннісних суджень; він є соціальною конструкцією, яка розвивається і змінюється в соціальній сфері. Іншими словами, поява бухгалтерського обліку значною мірою залежить від
впливу цінностей, за якими він здійснюється та
розвивається”. Виходячи з цього, формування єдиної глобальної системи бухгалтерського обліку є
неможливим, адже ціннісні орієнтири формують
відповідні принципи бухгалтерського обліку,
особливості завдань, об’єктів, методології та організації як на мікро-, так і на макрорівні.
Проф. Петрук О.М. вказує: “потрібно визнати казуальний вплив середовища на бухгалтерський облік, тому що саме під таким впливом
виявляються і розвиваються системні властивості
обліку. У відповідь на змінність з часом запитів
зовнішніх користувачів постійно удосконалюються
методи бухгалтерського обліку. Сьогодні ці вимоги
переросли ієрархічний рівень управління одним
підприємством і вийшли на рівень країни та
міжнародних відносин. Мова йде про вимоги
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гармонізації національних систем бухгалтерського
обліку” [20, С. 33].
Метьюс М.Я. та Перера М.Х.Б. вважають,
що “соціальне (зовнішнє) середовище впливає на
необхідність наявності бухгалтерської інформації
для осіб, які приймають рішення; на тип та рівень
потрібної бухгалтерської інформації; на процедури
прийняття облікових стандартів; на рівень деталізації та правовий статус бухгалтерських стандартів; на суспільний статус бухгалтерського
обліку та самих бухгалтерів; на суспільне значення
облікової професії; на підходи до регулювання
бухгалтерського обліку” [16, С. 544].
З цього приводу Малюга Н.М. стверджує:
“Для системи бухгалтерського обліку характерні не
лише наявність зв’язків і відносин між елементами,
що її утворюють, а й нерозривна єдність із
середовищем, у взаємозв’язку з яким вона проявляє
свою цілісність. Відкритість системи бухгалтерського обліку пояснюється її активною взаємодією із
зовнішнім середовищем, що дозволяє зберегти
високий рівень організованості системи та
розвиватися в напрямі підвищення складності” [14,
С. 27].
Зовнішнє середовище проявляється на всіх
рівнях пізнання та прояву бухгалтерського обліку,
що зумовлює формування відповідної моделі
бухгалтерського обліку. Таким чином подібність
системи бухгалтерського обліку декількох країн, а
також їх зовнішнього середовища що зумовили
особливості обліку, дозволяє згрупувати їх у
відповідні моделі побудови НСБО. Розгляд
бухгалтерського обліку в різних країнах світу з
позиції вказаних моделей дозволяє пізнати розвиток бухгалтерського обліку певної країни на всіх
рівнях (емпіричний, теоретичний) та особливостях
прояву (професійна діяльність, практична діяльність та наука). Саме розглядаючи відповідну
модель бухгалтерського обліку з позиції факторів її
розвитку та результатів впливу цих факторів,
можна визначити особливості основоположних
категорій бухгалтерського обліку, що, в свою чергу, надасть можливість визначити доцільність та
межі впровадження закордонного досвіду до національної моделі бухгалтерського обліку.
Формування відповідної моделі побудови
НСБО - це не лише особливості його регулювання,
яке проявляється у визначення відповідних принципів та наборі методів, здійснення впливу
відповідних органів та професійних організації на
встановлення відповідних законодавчих норм, але й
теоретична основа, що закладена в концепцію
розвитку бухгалтерського обліку. В сукупності вказані фактори визначають певні риси відповідної
моделі, а її основою виступає теорія бухгалтерського обліку, яка визначає мету, завдання, основні
категорії, що повинно відповідати діючій еконо-

мічній системі. Виходячи з цього лише “триєдиний
підхід”, запропонований професором Н.М. Малюгою,
дасть можливість визначити особливості розвитку
бухгалтерського обліку в країнах світу відповідно
до певної облікової моделі, що зображено на
рисунку 1.

Бухгалтерський облік як наука

Суб’єкт
Облік як професійна діяльність

методологічний
інструментарій

Об’єкт

Облік як практична діяльність
Емпіричний рівень
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Організація

Методика

Теоретичний рівень
Теорія

Історія

Методологія

Рис. 1. Рівні вивчення моделей національних
систем бухгалтерського обліку
Вважаємо, що пізнання моделі бухгалтерського обліку повинно ґрунтуватися на триєдиному підході до його розвитку: як науки, (визначення поглядів на розвиток облікової науки представників відповідної країни), як професійної
діяльності (визначення статусу суб’єкта ведення та
організації бухгалтерського обліку в певному суспільстві та ролі професійних організацій в його регулюванні), як практичної діяльності (дослідження
особливостей застосування принципів бухгалтерського обліку та методів відображення господарських процесів), а також рівнів його пізнання:
емпіричному (дослідження діючою практики бухгалтерського обліку) та теоретичному (визначення
теорій що лежать в основі розвитку тієї чи іншої
моделі.)
Таким чином, можна прослідкувати напрями розвитку відповідної моделі бухгалтерського
обліку, її особливості та ознаки, які формуються
під впливом відповідного зовнішнього середовища.
Розглянемо формування кожної з названих моделей
бухгалтерського обліку відповідно до певного соціально-економічного середовища. Базовими економічними характеристиками формування відповідної моделі побудови НСБО, що впливають на
розвиток теорії та практики обліку, виступають
економічна система, правова система, економічний
підхід, що лежить в основі бухгалтерського обліку,
філософська основа соціально-економічних відносин, методологія дослідження облікових проблем
та вплив релігійного чинника, що наведено в
таблиці 1.
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Прояв суспільних цінностей можемо спостерігати в особливостях менталітету та релігії, того
чи іншого народу. Саме вони є сукупністю цінностей, що на підсвідомому рівні визначають суспільні
відносини. Вагоме значення дані фактори мають на
сучасному етапі розвитку облікової науки, особливо
це проявилося в появі нової моделі бухгалтерського
обліку, до якої відносимо ісламську.
Основоположним фактором розвитку даної
моделі бухгалтерського обліку вважають релігію
іслам, що має вагомий влив на соціально-економічні
відносини в суспільстві. Проте іслам є не єдиною з
релігій, яка впливає на економічну систему та систему бухгалтерського обліку. Так, ще свого часу
відомий вчений М. Вебер в своїх працях [4]
наголошував на значенні протестантської етики на
формування “духу капіталізму”. Осіпов Н.Є. стверджує, що “М. Вебер показав механізм перетворення
релігійних ідей (протестантизму) в важливий мотиваційний стимул повсякденного життя людини. В
результаті трансформації ментальних цінностей,
зокрема, зміни трудової Мотивації робітників
проходить, за Вебером, формування цивілізаційного
капіталізму” [19, c. 504]. Таким чином, релігія є
одним з домінуючих чинників формування економічної системи певного суспільства, і саме релігійні
особливості є тими чинниками, які обумовлюють
методологічну складову соціально-економічних відносин, які в подальшому формують середовище
функціонування системи бухгалтерського обліку.
Саме тому дослідження релігійного впливу на
систему соціально-економічного розвитку країн зони
поширення ісламу дозволить виявити напрями та
особливості формування й розвитку системи бухгалтерського обліку. Вплив особливостей світових
релігій на економічні відносини в суспільстві й
відповідно розвиток національної системи бухгалтерського обліку наведено в додатку Б, крізь призму
відносин “постачальник-споживач”, трудових відносин, відносин з питання розподілу ресурсів, відносин
власності.
Говорячи про особливості бухгалтерського
обліку в країнах ісламу варто наголосити, що
цінності ісламської цивілізації відображаються в
положеннях релігії. Релігія, як світогляд, мала
значний вплив на розвиток всієї людської цивілізації, тому свій відбиток вона наклала на всі
аспекти як духовного, так і економічного життя
людей.
“Економічні аспекти певною мірою прослідковуються у всіх релігіях. Але особливо вони
проявляються в ісламі. Зароджений на декілька
століть пізніше Біблії, Коран містить конкретні
юридичні та економічні приписи для мусульман,
які спрямовані на досягнення справедливості в
розподілі багатства та на все економічне життя
суспільства в цілому” [12, С. 214]. Виходячи з

цього, суспільні реалії, створені релігією та засновані на положеннях Шаріату, викликають необхідність відображення саме цієї дійсності. Базуючись на цьому, мусульмани стоять на позиції
необхідності розробки нового тлумачення бухгалтерського обліку, його принципів та організаційнометодологічних основ, що поділяють ідеї Шаріату.
Це пов’язуємо з тим, що впровадження принципів
та стандартів бухгалтерського обліку, які переважають на Заході, не відповідають світогляду
мусульман, оскільки діють в принципово різних
соціально-економічних умовах.
Крім того, в останні роки спостерігається
тенденція неспроможності західних облікових
концепцій забезпечити сталий розвиток більшості
країн світу, особливо ісламських. З цього приводу
Шахул Хамід Бін Хдж. Мохамед Ібрагім стверджує:
“Західні університети та міжнародні бухгалтерські
фірми разом з експортом досліджень і фахових
органів звітності Великобританії (наприклад, АССА,
IСМА) “чинили тиск” на країни, що розвиваються, з
різними культурами, релігією, соціальним, діловим і
політичним середовищем при ухваленні звичайних
західних бухгалтерських принципів, стандартів та їх
основоположної філософії без будь-яких або з
незначними змінами” [28]. Хоуф (Hove) описав
вплив західного бухгалтерського обліку як наслідок
неприйнятних технологій. Уоліс (Wallace) поставив
під сумнів міжнародну гармонізацію норм бухгалтерського обліку, вважаючи її спробою Великої
Вісімки та інших міжнародних компаній з бухгалтерського обліку розширити свій вплив та лідерство
в країнах, що розвиваються. Всі ці обставини
зумовили необхідність розробки та впровадження
ісламської концепції бухгалтерського обліку, який
відповідає ісламським цінностям, а його організаційно-методологічні положення покликані забезпечити розвиток соціально-економічних відносин,
які базуються на принципах шаріату.
Особливості формування світоглядної основи розвитку бухгалтерського обліку в країнах Заходу
(англо-американська та континентальна моделі
бухгалтерського обліку) та країнах зони поширення
ісламу наведено в Додатку В. Вказані особливості
визначення на основі аналізу базових економічних
теорій, які лежать в основі розвитку бухгалтерського
обліку, що дозволило визначити його відмінні риси,
які стосуються повноти висвітлення інформації про
господарську діяльність підприємства та орієнтацію
на певного користувача. Так, зокрема економічний
раціоналізм, що є основою розвитку західних економічних концепцій призвів до обмеженого розкриття
облікової інформації, лише для задоволення запитів
користувачів, які контролюють ресурси. Мусульманський монотеїзм зумовив орієнтацію на певне
розкриття інформації та задоволення усіх учасників
господарських відносин.
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Організаційні, методичні питання бухгалтерського обліку значною мірою залежать від
обраного напряму розвитку економічної науки.
Сучасна економічна наука базується на нормах
двох основних напрямів: позитивна економіка та
нормативна економіка. Протягом вже більше
сорока років економісти не підтримували постулат
про те, що економічна наука повинна бути
реалістичною. З того часу як М. Фрідмен в загальних рисах описав методологію позитивізму в
економіці, значна частина дослідників стали
прибічниками його поглядів і впевнені в тому, що
єдиним критерієм якості в сфері економічних
поглядів є прогностична сила [24, С. 10]. Проте на
даному етапі позитивізм є неприйнятним для
подальшого розвитку економічної науки, на що
неодноразово наголошували провідні мусульманські теологи-економісти [27, C. 17]. Його
неприйнятність пояснюється тим, що багато законів позитивної економіки лише штучні, вони не
визначені за своєю природою, не піддаються
змінам. Адже більшість досліджень, що пов’язані з
позитивною теорією, пов’язані також з проблемами
математичної економіки та теорією ігор, крім того,
збільшення кількості тільки прикладних досліджень підтверджують слова Френка Х. Найта [18],
що “справи котяться під гору”. Позитивна
економіка описує факти та поведінку в економіці.
Все пояснюється на основі аналізу фактичної
ситуації, після чого здійснюється розробка законів
на основі фактів. Нормативна економіка пов’язана з
етичними приписами та оцінюючими судженнями,
що обумовлено тим, що економіка повинна
вирішувати проблеми, які стосуються рівноправного розподілу ресурсів та доходів, виробництва
екологічно чистих товарів та ін.
Російський дослідник Беккін Р.І. з цього
приводу зазначає: “Один з докорів, який нерідко
адресується ісламській фінансовій системі її
критиками – перевага нормативного підходу. Насправді, нерідко в роботах мусульманських вчених,
присвячених ісламській економіці та ісламським
фінансам, скоріше можна відшукати відповідь на
питання “як повинно бути?”, а не на питання “що
діється?” [3, c. 20]. Залежно від того, який з даних
напрямів обрала певна країна, формуються основні
організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку, напрями наукових досліджень та
наукові школи в сфері бухгалтерського обліку.
“Сучасна економічна наука не враховує етичні
проблеми, пов’язуючи її тільки з нормативною
економікою, вважаючи позитивну економіку занадто складною наукою, що б пов’язувати її з проблемами етики” [26, c. 18].
Мусульманські вчені наголошують на
тому, що економічні закони можуть та повинні
піддаватися сумніву та змінам, а також повторно

формулюватися для того, щоб допомогти вирішити
основні, поширені в світі проблеми - бідності й
голоду. В своїх твердженнях вчені опираються на
необхідність зміни економічних законів, з метою
визначення шляхів для асигнування вичерпних
природних ресурсів, для забезпечення основних
потреб людей, а також для збереження природних
ресурсів для наступних поколінь.
Висновки та перспективи подальших
досліджень.
Формування бухгалтерського обліку в
глобальному середовищі мають ряд негативних
наслідків, які проявляються в низці соціальноекономічних проблем певної країни. Такий стан
пов’язано з невизначеністю впливу домінуючого
фактору на систему бухгалтерського обліку, адже
НСБО певної країни то є результат формування та
розвитку соціально-економічного, суспільно-правового та політичного середовища під впливом різноманітних факторів (релігійний, історичний, соціальний, географічний та ін.). Залежність системи
бухгалтерського обліку від цих факторів, а особливо домінуючого, породила різні підходи до
бухгалтерського обліку в країнах світу. Зважаючи
на це в роботі доведено, що зовнішнє середовище
проявляється на всіх рівнях пізнання (емпіричному
та теоретичному) та прояву (як професійної діяльності, практичної діяльності та науки) бухгалтерського обліку
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бабаева З.Ш. Бухгалтерский учет в зарубежных странах / З.Ш. Бабаева. – Ростов н/ Д,: Феникс,
2007. – 256 с. – С. 21-22
2. Бархатов А.П. Международный учет: учебное
пособие / А.П. Бархатов. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001. – 288 с. –
С. 16-17
3. Беккин Р.И. Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских странах: особенности и перспективы
развития: автореферат диссертации на соискание
ученой степени канд. эконом. наук: спец.: 08.00.14.
„Мировая Экономика” / Р.И. Беккин, - Москва.
2009. – 50 с.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения / М. Вебер. – М.:
1990. – 808 с.
5. Ворушкин В.В. Организация перехода на
международные стандарты финансовой отчетности
в условиях интеграции России в мировою экономику:
Дис. ... канд.
экономических
наук:
08.00.12. – “Бухгалтерский учет, статистика”. – М.:
ОУ “Московский университет потребительской
кооперации”, 2003. – 145 с.

232

6. Галузина С.М.Международный учет и
аудит / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис – СПб.: Питер,
2006. – 272 с. – С. 137.
7. Глущенко А.В. Учет финансовых результатов и составление отчетности в соответствии с
международными стандартами : монография /
А.В. Глущенко, А.В. Колычев. – Волгоград; Издательство ВолГУ, 2002. – 168 с.
8. Губачова Л.М. Облік у зарубіжних країнах: підручник / Л.М Губачова, С.І. Мельник. – К.:
Центр учбової літератури, 2008. – 432 с., С. 45-46
9. Гуляев Н.С. Основные модели бухгалтерського учета и анализа в зарубежных странах:
учебное пособие / Н.С. Гуляев, Л.Н. Ветрова – М.:
КНОРУС, 2004. – 144 с.
10. Жарикова Л.А. Бухгалтерский учетв зарубежных странах: учебное пособие / Л.А. Жарикова,
Н.В. Наумова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2008. – 160 с.
11. Кіреєв О.І. Реформування бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків України на основі впровадження міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку: автореф. дис... канд. екон.
наук: 08.06.04 / Тернопільська академія народного
господарства. — Тернопіль, 1998. — 16с.
12. Ларионов А.Д. Исламская модель бухгалтерского учета / А.Д. Ларионов, Д.А. АльШарайрех // Исламские финансы в современном
мире. Экономические и правовые аспекты, – М.:
УММА, 200., – С. 214–232.
13. Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие / А.А. Мазуренко;
[под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук,
проф. Л.И. Ушвицкого]. – М. КНОРУС, 2005. –
240 с.
14. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: дис. … доктора екон. наук: 08.06.04 /
Н. М. Малюга– Житомир, 2006. – 365 с
15. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета / Т.Н. Малькова.
– СПб.: Издательский дом “Бизнес-пресса”, 2001. –
336 с.
16. Мэтьюс М.Я. Теория бухгалтерского
учета: учебник / [под ред. Я.В. Соколова,
И.А. Смирновой ; пер. с англ.]. – М.: Аудит,
ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

17. Мюлер Г. Учет: международная перспектива / Г. Мюлер, Х. Гернон, Г. Миик ; [пер. с
англ.] – [2-е изд., стереотип]. – М.: Финансы и
статистика, 1999. – 136 с. – С. 27-28.
18. Найт Ф.К. Риск, неопределенность и
прибыль / Ф.К. Найт ; [ пер. с англ.]. – М.: Дело,
2003. – 360 с.
19. Осипов Н.Е. Психоаналитические и
философские этюды / [сост. Д.П.Брылев, авт. вступ.
ст. В.И.Овчаренко и Д.П.Брылев]. – М.: Академиический Проект, 2000. - 608 с.
20. Петрук О.М. Розвиток національної
системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: дис. … доктора
екон. наук: 08.06.04 / О. М. Петрук – Житомир,
2006. – 336 с
21. Снопок Ю.Н. Международный опыт
ведения бухгалтерского учета / Ю.Н. Снопок. –
СПб.: Издательский дом “Бизнес-пресса”, 2005. –
208 с.
22. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от
истоков до наших дней: [Учебн. пособие для вузов] /
Я. В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
– С. 436.
23. Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности : учебник / О.В. Соловьева. –
М.: ИНФРА-М, 2004. – 332 с.
24. Халсманн Й.Г. Экономическая наука и
неоклассицизм / Й.Г. Халсманн // Экономический
вестник Ростовского государственного университета, 2005 г., Том 3, № 3.- С. 7-23
25. Шигун М.М. Розвиток моделювання
системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія [Текст]: монографія / М.М. Шигун. –
Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.
26. Saima Akbar Ahmed Global need for a
new economic concept: Islamic economics // The
Pakistan Accountant, January – February, 2005, –
P. 15–28
27. Sala-I-Martin X., Artadi E. Economic
Growth and Investments in the Arab World. 2003. May //
http://www.columbia.edu
28. Shahul Hamed Bin Hj. Mohamed Ibrahim
The need for fundamental in islamiс accounting //
http://islamic-finance.net
29. Shari’ate accounting: an ethnical construction of accounting knowledge // http:Islamic-finance.net

233

УДК 657.212:336.144.36
Куцик П. О.

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯМ
Розглянуто основні підходи до управління дебіторською заборгованістю та її прогнозування в
сучасних економічних умовах. Висвітлено методику аналізу дебіторської заборгованості для потреб
ефективного управління суб’єктом господарювання.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління, прогнозування, аналітичні розрахунки, кредитоспроможність, кредитування, платежі.

Kutsyk P. O.

ANALYTIC ASPECTS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ITS PROGNOSIS
The main approaches to the accounts receivable management and its forecasting in the current economic
conditions are reviewed. The methodics of analysis of accouns receivable for the effective entity’s management are
illuminated.
Keywords: accounts receivable, management, forecasting, analytical calculations, credit, loans, payments.

Постановка проблеми. На сучасному
етапі господарювання перед вітчизняним менеджментом постають питання, які, з одного боку, є
наслідком дії зовнішнього середовища, а з іншого,
– обумовлені поступово зростаючою у часі складністю внутрішньої системи управління бізнесом,
що є наслідком фінансово-економічної кризи.
Збереження системного підходу до управління
діяльністю підприємства як відкритою соціальноекономічною системою допомагає подолати локалізацію виникаючих у процесі діяльності проблем і
визначити основні причинно-наслідкові взаємозв’язки управлінських рішень, що приймаються.
Важливою складовою системи управління є управління дебіторською заборгованістю, що виникає у
результаті операційної діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання управління дебіторською заборгованістю
та її прогнозуванням у своїх працях частково
досліджували вчені Болюх М. А., Когденко В. Г.,
Крамаренко Г. О., Лищенко О. Г., Носач Л. Л,
Редченко К. І., Тарасенко Н. В., Чумаченко М. Г.,
Шморгун Н. П. [1-9] та інші. Проте, враховуючи
реалії сучасної економіки та системи управління,
вказані питання потребують подальшого вивчення.
Мета дослідження. Розглянути аналітичні
аспекти управління та прогнозування дебіторської
заборгованості в сучасних умовах господарювання,
що є основою ефективної системи управління.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В сучасних умовах господарювання більшість
вітчизняних підприємств надає перевагу продажу

товарів не в кредит, а за фактом. Однак конкуренція диктує свої умови: товари відвантажуються,
оборотні кошти зменшуються, відповідно зростає
дебіторська заборгованість. Дієвий контроль за
цією ситуацією дає змогу продавцю не лише
зменшити саму дебіторську заборгованість, а й
відповідні витрати на її утримання, адже як
продавцю необхідно відшкодовувати тимчасово
відсутні оборотні кошти. Основою контролю, є
прийняття рішення про надання товарного кредиту
своєму покупцеві. Для визначення якості такого
кредиту проводиться неупереджений аналіз п’яти
критеріїв: 1) характеристики позичальника; 2) кредитоспроможності (надійності); 3) капіталу; 4) забезпечення кредиту; 5) умов його надання.
Характеристика позичальника зіставляється з імовірністю того, що клієнт намагатиметься
виконати свої зобов'язання. Цей чинник досить
значний, оскільки кредитна операція означає
оплату боргів. Експерти з вивчення кредитоспроможності часто наполягають на тому, що
моральний чинник є найважливішим питанням у
наданні кредиту. Слід зауважити, що кредитоспроможність – це суб'єктивна оцінка спроможності клієнта платити, що проводиться на підставі
вивчення його фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку. При цьому практикуються
спостереження за роботою клієнта.
Щодо капіталу, то він вимірюється на
основі аналізу фінансових показників, де значна
увага приділяється показникам, що оцінюють
ризик: показник співвідношення заборгованості до
234

загальної вартості капіталу, коефіцієнт відношення
поточних активів до поточних зобов’язань, коефіцієнт покриття відсотків тощо. Як забезпечення
кредиту можуть виступати активи, запропоновані
клієнтом як застава для гарантії його сплати. Під
умовами кредиту слід розуміти вплив загальних
економічних тенденцій і кон'юнктури ринку, що
склалася.
На підставі аналізу критеріїв приймається
рішення про можливість і доцільність надання
товарного кредиту покупцеві. При цьому важливим моментом є постійне утримання дебіторської
заборгованості на рівні, що задовольняє умови
роботи підприємства. Тому система контролю в
даному разі має величезне значення, адже без неї
сума дебіторської заборгованості може перевищити допустимий рівень та знизити грошові поттоки, а безнадійні борги знижують економічну
безпеку підприємства. Ось чому часто виникає
потреба у коригуванні заборгованості.
Варто зазначити, що дебіторська заборгованість більшості західних фірм у їхніх активах
становить близько 20%. Цей показник є одним із
двох основних чинників, що визначають загальну
суму неоплачених рахунків за дебіторською заборгованістю в будь-який період. Другим чинником є
середня тривалість часу, що минув від моменту
продажу до моменту надходження грошових коштів.
Враховуючи неналежне здійснення платежів в Україні, підприємствам необхідно постійно
стежити за рівнем дебіторської заборгованості у
своїх активах і не припускати її зростання, використовуючи при цьому також систему вексельного
обігу як більш-менш надійного засобу забезпечення
платежу. Підприємство-продавець може вимагати
від покупця підписання простого векселя як підтвердження кредитних зобов'язань. Простий вексель дуже зручний у таких випадках: замовлення
покупця досить велике; продавець передбачає
можливість появи проблем під час оформлення
заборгованостей (вексель має більшу юридичну
силу, ніж рахунок-фактура); покупець просить подовжити термін платежу (в цьому разі змінюється
процент, що вказується у векселі).
Слід відмітити, що управління дебіторською заборгованістю диктує необхідність кожному
підприємству виводити природний рівень дебіторської заборгованості у днях за кожним видом
готової продукції (товарів, послуг), виходячи з
власного досвіду та специфічних умов діяльності
підприємства, а потім її допустиму суму. Природний рівень дебіторської заборгованості розраховується з тих міркувань, що її рівень не повинен
позначатися на нормальному функціонуванні
підприємства, бути природним у тому плані, що

менший рівень неможливий, а більший – економічно недоцільний:

ДЗ пв 

ВД рт
д

 ДЗ прд

де ДЗпв – природна величина дебіторської заборгованості, грн.;
ВДрт – валовий дохід за реалізованими товарами (готовою продукцією, послугами) звітного періоду за кожним видом товарів (готової продукції,
послуг), грн.;
д – кількість днів у звітному періоді
(місяці);
ДЗпрд – дебіторська заборгованість на кожним видом товарів (готової продукції, послуг), дні.
У подальшому розраховується загальна
сума дебіторської заборгованості за всіма видами
готової продукції (товарів, послуг), яку потім
можна виражати у процентах до активів, прибутків
тощо:

ДЗпв  ДЗпв1  ДЗпв 2  ...  ДЗпв...n
Розрахунок загальної суми дебіторської
заборгованості (ДЗ) доцільно проводити за такою
формулою:

ДЗ 
де



Пв

П

в

 ТП

с

,

– сума продажу з відтерміну-

ванням оплати (денна), грн.;
a. ТП с – середній термін погашення.
Для того, щоб розглянути дебіторську
заборгованість у часовому проміжку, доцільно використовувати таку формулу, яку ще інколи називають середнім терміном погашення ( ТП

с

):

ТП с  Х %( 30 дн )  Y %( 90 дн )  ...  ,
Z %( понад 90 дн )
де Х , Y..., Z – процентне співвідношення за
термінами погашення.
Щоб визначити середній період часу,
необхідний для повного погашення дебіторської
заборгованості, доцільно використовувати коефіцієнт оборотності заборгованості за певний відтинок часу:

П д  ВД р : 360 ,
де

П

д

– середній денний продаж, грн.;

ВД

р

– річний продаж, грн.

Для повного аналізу необхідно перемножити два вище розраховані показники: ТП с  П д .
Отриманий результат необхідно зіставити із
зробленим вище розрахунком дебіторської заборгованості. Результати повинні бути однакові.
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Таблиця 1
Стан і структура поточної дебіторської заборгованості
ТзОВ ВКФ “ВМВ Компані” за термінами непогашення за 2009 рік 1

Терміни непогашення поточної
дебіторської заборгованості, дні

Сума поточної дебіторської
заборгованості, тис. грн..

Питома вага, %

0-30

1049,0

24,0

31-90

1005,8

23,0

91-180

963,0

21,0

181-270

741,0

17,0

271-365

672,0

15,0

366-3 роки

-

-

Понад 3 роки

-

-

Разом

4430,8

100,00

1
Примітка. Складено за даними аналітичного обліку підприємства

На основі вищевикладеного складається
віковий план продажів, що розбиває дебіторську
заборгованість у часі (табл. 1). З даних табл. 1 видно,
що поточна дебіторська заборгованість товариства
складає 4430,8 тис. грн. При цьому найбільшу питому
вагу в її складі займає дебіторська заборгованість
віком до 30 днів, а найменшу – з терміном
непогашення 270 – 365 днів. Чітко прослідковується
тенденція щодо зменшення суми і питомої ваги
дебіторської заборгованості із збільшенням термінів
непогашення.
Такий розподіл дає підприємству можливість швидко отримувати інформацію про вікову
тенденцію заборгованості та стежити за ситуацією
не лише тих підприємств, у яких дебіторська
заборгованість є проблематичною, а й підприємств,
де все під контролем. Слід зазначити, що основним
завданням під час аналізу сукупної дебіторської
заборгованості є чітке визначення моменту, коли
покупці уповільнюють оплату або, навпаки, прискорюють. Коли відбувається уповільнення платежів, у підприємства зростає вартість утримання
дебіторської заборгованості, мало того, упоВільнення платежів сигналізує про збільшення рівня
безнадійних дебіторів.
Для вивчення ймовірних змін, при погашенні заборгованості було охарактеризовано платежі об’єкта дослідження. Розрахунки свідчать, що
за 2009 рік дебітори підприємства розраховувались
у такому порядку: близько 19% покупців – у місяці

продажу товарів; 27% – у другому місяці; 24% – у
третьому місяці; 17% – у четвертому місяці; решта
покупців – пізніше четвертого місяця. За даними
проведених розрахунків складено табл. 2, дані якої
свідчать, що коли рівень продажів змінюється,
середній термін погашення змінюється також, що
вказує на те, як покупці реагують на зміни, погашаючи свою заборгованість швидше або повільніше. Такі розрахунки дають змогу щоквартально
визначати середній період погашення дебіторської
заборгованості, що є корисним для прийняття
оперативних управлінських рішень.
Характеристика поточної дебіторської заборгованості дає можливість визначити стан і
структуру непогашеної дебіторської заборгованості
та середній термін її погашення і непогашення
(табл. 3). Як видно з даних табл. 3, поточна
дебіторська заборгованість на кінець кожного
кварталу зростає і на 31 грудня 2009 року
становить 4430,8 тис. грн. У межах кварталів
заборгованість різна і не має сталої закономірності,
що підтверджується її структурою. Однак визначення структури поточної дебіторської заборгованості в розрізі її термінів дає змогу спрогнозувати заборгованість, на наступний фінансовий
рік. А знаючи плановані обсяги реалізації та
терміни погашення заборгованості є можливість
розрахувати грошові потоки підприємства і дефіцит
грошових коштів, а, отже, покращити діяльність
підприємства та його фінансовий стан.
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Таблиця 2
Стан поточної дебіторської заборгованості за реалізовану готову продукцію та товари ТзОВ ВКФ „ВМВ
Компані” у розрізі місяців за 2009 рік2

Дохід
(виручка)
від реалізації, тис.
грн.

Дебіторська
заборгованість,
тис. грн.

Січень

6785,0

6538,0

Лютий

7888,0

5132,0

Березень

8947,0

6784,0

Квітень

9225,3

7325,0

Травень

9425,0

6941,0

Червень

9409,0

5654,0

Липень

9120,2

4756,0

Серпень

9257,0

5312,0

Вересень

9458,1

6873,0

Жовтень

9780,0

7689,0

Листопад

9897,1

5781,0

Місяці

a.

Грудень

10350,0

4430,8

Разом

109541,7

Х

Квартальні показники

b. Річні показники

середньоденний
продаж,
тис. грн.

середній
термін
погашення,
дні

середньоденний
продаж,
тис. грн.

середній
термін
погашення,
дні

262,4

60

-

-

312

60

287

60

309

59

294

60

334

59

304

59

Х

Х

Х

Х

2

Примітка. Складено на основі даних аналітичного обліку підприємства

Більш детальний аналіз поточної дебіторської заборгованості за термінами непогашення (табл. 4)
у співставленні з доходами дає змогу підприємству
відстежувати за дебіторською заборгованістю краще,
а найголовніше – прогнозувати майбутню дебіторську
заборгованість. Так, якщо припустити, що обсяги
продажу у підприємства в наступному році будуть
такими, як наведено у табл. 4, а характер платежів
дебіторів буде попереднім, то підприємство отримає
детальну інформацію щодо розрахунків, руху
грошових коштів і можливість погашення своїх
зобов’язань.
Таким чином, на основі аналізу динаміки
дебіторської заборгованості на підприємстві й

складеного прогнозу менеджмент приймає рішення
щодо стратегії кредитної політики підприємства,
яка складається з чотирьох змінних: 1) періоду
кредитування (часу, що надається покупцеві для
оплати продукції); 2) стандартів кредитоспроможності, що базуються на показниках мінімального
ступеня фінансової стабільності, необхідної клієнту
для отримання кредиту, і суми кредиту, яка
надається конкретному клієнтові; 3) політики
стягнення кредиту (політики інкасації), що визначається ступенем наполегливості під час стягнення
поступових платежів; 4) різних пільг, що надаються
за більш швидкі платежі, з урахуванням їхніх
розмірів і термінів.
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Таблиця 3
Стан і структура поточної дебіторської заборгованості ТзОВ ВКФ „ВМВ Компані” за термінами
непогашення у розрізі кварталів за 2009 рік3
Вік дебіторської
заборгованості,
дні

сума,
тис. грн.

%

сума,
тис. грн.

%

сума,
тис. грн.

%

сума,
тис. грн.

%

0-30

3012,0

44,4

1307,0

26,9

1275,0

23,5

672,0

15,2

30-60

1736,0

25,6

1923,0

39,7

1156,0

21,3

741,0

16,7

Понад 60

2041,0

30,0

1617,0

33,4

2994,0

55,2

3017,0

68,1

Всього

6798,0

100,0

4847,0

100,0

5425,0

100,0

4430,8

100,0

На 31 березня

На 30 червня

На 30 вересня

На 31 грудня

3

Примітка. Складено на основі даних аналітичного обліку та квартальної звітності

Таблиця 4
Оцінка непогашеної поточної дебіторської заборгованості
ТзОВ ВКФ „ВМВ Компані” за 2009 рік4

Період

Дохід (виручка) від
реалізації, тис. грн.

Непогашена
дебіторська
заборгованість,
тис. грн

Дебіторська
заборгованість у % до
доходу (виручки)

Січень
Лютий
Березень
Разом за І квартал
І квартал
Квітень
Травень
Червень
Разом за ІІ квартал
Разом за півріччя
Півріччя
Липень
Серпень
Вересень
Разом за ІІІ квартал
Разом за 9 місяців
9 місяців
жовтень
листопад
Грудень
Разом за IV квартал
Разом за рік

6785,0
7888,0
8947,0
23620,0
23620,0
9225,3
9425,0
9409,0
28059,3
51679,3
51679,3
9120,2
9257,0
9458,1
27835,3
79514,6
79514,6
9780,0
9897,1
10350
30027,1
109541,7

5934,8
1723,0
2176,0
9833,8
5439,0
1698,0
1573,0
2110,0
5381,0
15214,8
9259,0
3673,0
3884,0
1970,0
9527,0
18786,0
9380,0
2887,0
3145,0
2230,0
8262,0
4430,8

87,47
21,84
24,32
41,63
58,07
18,41
16,69
22,43
58,38
29,44
17,92
40,27
41,96
20,83
34,23
23,63
11,80
29,52
31,78
50,53
27,52
4,04
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Примітка. Складено на основі аналітичного обліку та квартальної звітності

Визначення оптимального періоду кредитування — важливий момент у здійсненні кредитної політики. Збільшення кредитного періоду
стимулює продаж, але існують витрати, що часто
заважають прийняттю рішення про збільшення

дебіторської заборгованості. Таке зростання може
бути викликане частково більш тривалими умовами
кредиту і частково більшим обсягом продажу.
Якщо додаваний зиск (ціна продажу мінус прямі
витрати, пов’язані з продажем, і кредитні видатки,
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пов'язані з додатковим продажем) перевищує
граничну вартість збільшення кредитного періоду,
що розраховується як множення суми старої
дебіторської заборгованості (тобто приросту дебіторської заборгованості в результаті збільшення
кредитного періоду) на вартість капіталу, необхідного для фінансування дебіторської заборгованості
(у процентах), то зміна кредитної політики вигідна.
При виборі оптимального кредитного періоду виявляють той період, коли граничні прибутки за збільшеними обсягами продажу точно
відповідають витратам на зберігання більшої суми
для розрахунків із дебіторами.
Стандарти кредитоспроможності базуються на стабільності й кредитоспроможності
клієнта, що він і повинен підтвердити, якщо хоче
купити продукцію у кредит. Докладніше критерії,
що характеризують кредитоспроможність потенційного дебітора, описані вище (критерії визначення якості кредиту). Якщо покупець не відповідає вимогам нормальних умов кредитування, він
також може купити продукцію підприємства, але
вже на жорсткіших умовах.
Визначення політики кредитування, тобто
надання знижки за вчасну або навіть передчасну
оплату рахунка, аналізується у плані співвідношення витрат і вигод при різних видах знижок.
Застосування дисконту має перевагу у двох аспектах: 1) залучення нових клієнтів, що розглядають
такі знижки як зниження ціни товарів і готової
продукції; 2) зниження рівня термінів заборгованості, оскільки деякі платоспроможніші клієнти сплачуватимуть достроково.
Оптимальним розміром знижки вважається
така, при якій процентні витрати й прибутки
повністю компенсуються.
Слід зауважити, що надлишкове інвестування в будь-який з активів підприємства призводить до низької норми прибутків. Наприклад,
можна порівняти описаний вище коефіцієнт
оборотності дебіторської заборгованості за певний
відтинок часу із середнім по галузі. Альтернативою
йому є обчислення середнього періоду погашення
шляхом, описаним вище. При цьому, якщо середній
період погашення значно більший, ніж період за
умовами продажу, і якщо таблиця термінів оплати
відображає значний процент рахунків із простроченим терміном сплати, то стандарти кредитоспроможності надто занижені. Це означає, що кредитна політика погашення поточної дебіторської
заборгованості не жорстка і слід добиватися більш
жорстких її стандартів. Так чи інакше ці
інструменти корисні для визначення або перегляду
політики кредитування дебіторів.
Висновок. Менеджмент дебіторської заборгованості – особливо актуальний для будь-якого
суб’єкта господарювання, оскільки він надає

достовірні оперативні дані щодо стану заборгованості в процесі діяльності, що, в свою чергу,
дозволяє ефективно керувати її обсягами, здійснювати заходи щодо зменшення, висвітлює потребу в залученні банківських кредитів для розрахунків з кредиторами та надає іншу інформацію,
що необхідна для ефективної системи управління,
яка може функціонувати за умови проведення
комплексного аналізу основної операційної діяльності підприємства, що зумовлює необхідність
подальших досліджень.
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ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ МОДЕЛІ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА
ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЯХ “ДОХІД” І “ПРИБУТОК” ДЛЯ
ПРИБУТКОВИХ І НЕПРИБУТКОВИХ СУБ’ЄКТІВ
КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ
Розглядаються проблеми методології та організації обліку і контролю в кооперативних системах,
суб’єкти яких визнаються як прибуткові чи неприбуткові. Пропонуються концептуальні засади побудови
обліково-контрольних моделей на основі економічних категорій „Дохід” і „Прибуток”.
Ключові слова: кооперативні системи, кооперативи, облікова модель, загальний дохід, валовий дохід,
чистий дохід, дохід до розподілу, прибуток, дохідна модель, прибуткова модель, фінансова звітність, капітал
(фонд), витрати діяльності, чистий прибуток (дохід).

Bachinsky V. I.

ACCOUNTING-CONTROL MODEL, BASED ON ECONOMIC CATEGORY
REVENUE AND MARGIN FOR PROFITABLE AND NON-PROFITABLE
SUBJECTS COOPERATIVE SYSTEMS
The problems of methodology and organization of account and control are examined in the co-operative
systems the subjects of which confess as to the income or unprofitable. Conceptual principles of construction of
registration-control models are offered on the basis of economic categories „Profit” and „Income”.
Keywords: cooperative systems, cooperatives, accounting model, gross profit,, income before, net profit,
profit, to distributing, income, profitable model, profitable model, financial reporting, capital (fund), activity expenses,
net income (profit).

В умовах функціонування перехідної ринкової економіки підвищення ефективності діяльності кожного з суб’єктів національної економіки є
визначальним і життєво необхідним. Особливо
важливою ця мета є для кооперативних систем та
окремих підсистем, кооперативів і їх об’єднань, що
утворюють такі системи. У повній мірі це стосується і споживчої кооперації. Досягнення цілей
кооперативної діяльності насамперед обумовлене
станом інформаційного забезпечення управлінських рішень. Розгалужена організаційна структура
та, відповідно, ускладнена система управління
діяльністю підприємств і організацій споживчої
кооперації потребують розвинутої системи бухгалтерського обліку, здатної генерувати інформаційні
ресурси для потреб як внутрішніх, так і зовнішніх
користувачів.
Виконання завдань обліку і контролю в сучасних умовах у споживчій кооперації дещо ускладнюється внаслідок практичного застосування

окремих норм чинного законодавства та нормативних актів Укоопспілки, зокрема це стосується
проблем бухгалтерського обліку, звітності та
контролю у зв’язку з набранням чинності Закону
України “Про кооперацію”, Господарського та
Цивільного кодеків України, нових вимог П(с)БО,
відповідно до яких актуальним стає переосмислення теоретичних засад категорій “прибуток”,
“дохід”, “чистий дохід”, “валовий дохід”, “дохід до
розподілу” та їх застосування в обліково-контрольних системах.
Науковими розробками питань методології
та організації обліку в споживчій кооперації за національними положеннями (стандартами) та новим
Планом рахунків займались проф. Озеран В.О.,
проф. Верига Ю.А., доц. Губачова О.М., доц. Куцик
П.О., доц. Пуздрач Л.І., доц. Головацька С.І. та інші
вчені Львівської комерційної академії та Полтавського університету споживчої кооперації. Поряд з
цим, доцільно зауважити, що наукові публікації не
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ВИТРАТИ

Результати
діяльності

ДОХОДИ
Загальний дохі,
иручка від
еалізації продукції,
товарів, послуг (
т субрахунків 701-703)

Матеріальні і
прирівненні до них
витрати
(Рахунки: 80;
(Рахунки: 80; 82; 83)

Валові доходи
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
(Дт субрахунків 701-703 та Кт 704)
Витрати на оплату
праці
(Рахунок 81)

Чистий дохід
(Дт субрахунків
701-703)
Фінансовий результат від
основної діяльності

Дохід від основної діяльності
Інші витрати
операційної
діяльності
(Рахунок 84)

Дохід іншої
операційної
діяльності
(Дт рахунку 71)

Фінансовий
результат
операційної
діяльності
Дохід від операційної діяльності

Інші затрати
(Рахунок 85)

Дохід фінансової,
інвестиційної,
іншої звичайної та
надзвичайної видів
діяльності
(Кт рахунків
72-75)

Фінансовий
результат

Дохід від фінансової, інвестиційної, іншої звичайної та надзвичайної діяльності

Дохід до розподілу

Рис. 1. Концептуальна модель обліку на базі категорії „дохід” для
неприбуткових кооперативів
торкались проблем сутнісного призначення споживчої кооперації та побудови бухгалтерського
обліку за моделями, що ґрунтуються на формуванні
та розподілі доходу, а не прибутку, які виникли у
зв’язку з набранням чинності Закону України “Про
кооперацію”, Господарського та Цивільного Кодексів.

Тому метою статті є проведення теоретичного аналізу визначальних економічних категорій
“дохід” і “прибуток” та розробка концептуальних
моделей обліку і контролю, що базуються на цих
категоріях.
Ця стаття є продовженням теоретичних
положень, раніше висвітлених автором у статті
“Адаптація системи обліку кооперативних організа241

цій до вимог законодавства України та Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку” [1, c. 3-15].
Для досягнення мети у статті ставляться
завдання:
- розкрити зміст категорій “дохід”, “чистий
дохід”, “валовий дохід”, “дохід до розподілу”, а також запропонувати класифікацію
доходу для цілей обліку, контролю і
фінансової звітності;
- обґрунтувати необхідність та доцільність
створення “дохідних” та “прибуткових”
обліково-контрольних моделей;
- запропонувати шляхи удосконалення обліку в споживчих товариствах за нових правових умов.
Відповідно до Закону України “Про кооперацію” від 10 липня 2003 р. №1087 – IV, а також
з набранням чинності нового Господарського і
Цивільного кодексів, споживчі кооперативи набувають статусу некомерційних (неприбуткових) товариств. Так, в абзаці 5 статті 23 Закону України
“Про кооперацію” встановлена норма за якою
“…виробничі кооперативи провадять господарську
діяльність з метою одержання прибутку. Інші
кооперативи надають послуги своїм членам, не
маючи на меті одержання прибутку” 2, с. 241. У
Цивільному кодексі України ця норма визначена
статтями 84-85 [3, с. 41]. Господарський кодекс
України прямої норми щодо комерційної чи
некомерційної діяльності виробничого кооперативу
чи кооперативних товариств не містить. Проте у
статтях 42, 52-53 цього кодексу зазначається про
можливість використання обох видів господарської
діяльності в залежності від превалювання мети –
одержання прибутку чи забезпечення соціальноекономічних потреб пайовиків [4, с. 31, 34-35].
Отже, підприємства і організації споживчої
кооперації є некомерційними (неприбутковими), за
виключенням виробничих кооперативів та видів
діяльності, які визначені статутом як ті, що
провадяться на комерційних засадах, тобто з метою
отримання прибутку.
Зазначені законодавчі норми потребують
вирішення таких проблем:
По-перше, є необхідним уточнення категорій „валовий дохід”, „дохід”, „чистий дохід”,
„дохід до розподілу”, а також застосування їх в
обліково-аналітичній і контрольній практиці.
По-друге, потребує змін система аналітичного і синтетичного обліку витрат та доходів
кооперативу, відповідності вихідної інформації
обліку і показників фінансової звітності.
По-третє, виникає питання доцільності використання економічних категорій “капітал” та
“прибуток”, оскільки допускається співіснування
підприємницької та непідприємницької видів господарської діяльності.

Крім того, актуальною стає розробка правил узагальнення облікової інформації у зведеній
звітності як окремого споживчого товариства, що
здійснювало комерційні та не комерційні види
діяльності, так і кооперативного об’єднання (споживспілок різних ланок) до складу яких входять
виробничі кооперативи та кооперативи інших типів
(споживчі, обслуговуючі тощо).
Кожна з перелічених проблем потребує
врахування низки як теоретичних, так і практичних
завдань, до вирішення яких доцільно залучити фахівців з науки та практики.
У цій публікації ми ставимо за мету викласти своє бачення шляхів вирішення зазначених
проблем і, зрозуміло, не можемо претендувати на
єдино правильні й остаточні висновки.
Насамперед, розглянемо категоріальний
апарат, який, на нашу думку, є визначальним у подальших пропозиціях щодо організації і методики
обліку, звітності та контролю в кооперативах.
Категорія „дохід” за ст. 25 Закону „Про
кооперацію” визначається у такій інтерпретації:
„Дохід кооперативу формується з надходжень від
діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці
найманих працівників” 2, с. 241.
З цього визначення можна зробити висновок, що складовими елементами економічного
механізму такої моделі є:
- “Надходження від діяльності”;
- “Матеріальні і прирівняні до них витрати”;
- “Витрати на оплату праці”.
Поняття елементу “надходження від діяльності” у Законі не наводиться. Ця обставина
ускладнює його ідентифікацію з категоріями
„Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”, „Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”,
визначеними П(с)БО 15 „Дохід” та 3 „Звіт про
фінансові результати”, а також з категорією
“Валовий дохід” [5, с. 117-122; 6, с. 193-196].
Важливо зазначити й те, що у названих
стандартах термін „валовий дохід” не наводиться взагалі, у них мова йде лише про „Валовий прибуток (збиток)”, тобто про різницю
між сумою чистого доходу (виручки) та собівартістю реалізації товарів, робіт, послуг. Подібна проблема виникає також при розумінні
інших елементів цього алгоритму „матеріальні і
прирівняні до них витрати” і „витрати на оплату
праці”, якщо їх порівняти зі змістом П(с)БО 16
„Витрати” [7, с. 197-203].
Для з’ясування сутності та змісту
категорій „дохід”, – „чистий дохід” та “валовий
дохід” звернемось до трактування даних термінів авторами наукових та енциклопедичних
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публікацій, а також авторитетних посібників і
підручників [8; 9; 10; 11; 12].
Так, майже усі автори відзначають, що
“Дохід” багатозначне поняття. Більшість із них
трактують цей термін як збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі
набуття або зростання активів чи зменшення
зобов’язань, що забезпечує зростання капіталу і
не є внесками учасників. Подібне визначення
наведено і й П(с)БО 15 “Дохід”. Крім того, цей
термін визначається окремими авторами дещо в
іншій інтерпретації, а саме як:
- “певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу”
[8, с. 548];
- „гроші або матеріальні цінності, одержані
від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виторг)” [9,
с. 134];
- “економічні засоби фізичних або юридичних осіб, отримані від певного виду діяльності” [10, с. 55].
Голов С.Ф. наводить визначення доходу,
яке відповідає П(с)БО 15 “Дохід” і зауважує:
“дохід, що виникає в результаті діяльності підприємства, може виступати у вигляді виручки від
продажу продукції, товарів або послуг, гонорару,
відсотків, орендної плати, дивідендів тощо. До
складу доходів включають також доходи від інших
операцій (наприклад, продажу основних засобів) та
подій (наприклад, прибуток від зростання вартості
цінних паперів) ” [11, с. 41-42]. На стор. 402 він
поділяє загальну суму доходу на: доходи від
звичайної діяльності та доходи від надзвичайних
подій. Доходи від звичайної діяльності деталізуються далі за групами: доходи від операційної
діяльності, які включають підгрупи доходу від
реалізації (товарів, готової продукції, послуг) та
іншого операційного доходу (реалізація інших
оборотних активів, операційна оренда активів,
операційна курсова різниця, відшкодування раніше
списаних активів); доходи від фінансових операцій
(від участі в капіталі та інші фінансові доходи);
доходи від іншої звичайної діяльності (від
реалізації фінансових інвестицій, основних засобів,
нематеріальних активів та безкоштовно отриманих
активів) [11, с. 402]. Отже, дохід тут виступає у
формі сукупності отриманих економічних вигод
(тобто як виручка та надходження від інших
операцій). У ньому значенні дохід є синтетичною
категорією і характеризується складною внутрішньою структурою. Він виступає основним джерелом покриття сукупних витрат й отримання
чистого прибутку у цілому по підприємству та у
розрізі окремих видів діяльності.

Автори авторитетного американського підручника Гелен Велш та Деніел Шорт щодо тлумачення і використання термінів “прибуток” та
“дохід” пишуть: “Термін “прибуток” використовується досить широко, але обліковці зазвичай надають перевагу більш професійному терміну
„дохід” ... ВИТОРГ (виручка) – ВИТРАТИ =
ДОХІД ... Виторг – це надходження ресурсів до
підприємства, у той час як витрати – це зменшення
ресурсів [12, с. 35] ... підприємством протягом
певного періоду часу з метою отримання доходу
[12, с. 37]. .. Результати операцій включають виторг
(виручку), витрати та дохід” [12, с. 35]. Крім цього,
вони зазначають, що “чистий дохід, який згадується не обліковцями частіше як прибуток, - це
перевищення виручки над витратами. Коли ми
маємо перевищення витрат над сумою виручки, –
це є збитки. У випадку, коли сума витрат за певний
період дорівнює сумі виручки, говорять, що
підприємство оперує у точці рівноваги”, а також
застерігають “інколи виручку згадують саме як
доход, наприклад, дохід від оренди, дохід у вигляді
роялті, дохід від депозитів у банках тощо. Проте
така практика може призвести до непорозуміння.
Тому в ідеалі доходом можна називати тільки
різницю між виручкою та відповідними витратами”
[12, с. 37]. Крім того, у переліку важливих термінів
ними підсумовується: „Чистий дохід – це
ВИРУЧКА – ВИТРАТИ = ДОХІД” [12, с. 47].
З наведеного трактування названих понять
можна зробити висновок, що дохід неправомірно
ототожнювати з виручкою і що „ДОХІД та
ЧИСТИЙ ДОХІД” – це синоніми, оскільки визначаються однаково як різниця між сумою виручки,
отриманої за певний період часу, та сумою витрат,
підприємством для отримання цього доходу за цей
же період часу. У такому контексті мова йде про
реалізацію товарів, робіт, послуг, тобто основну
операційну діяльність.
За іншими джерелами [5, с. 119; 9, с. 137;
10, с. 212], чистий дохід трактується як різниця між
сумою виручки, отриманої від реалізації товарів,
робіт, послуг, та сумою податків і вирахувань з
виручки. Слід звернути увагу на те, що вирахування з виручки згадуються лише в П(с)БО 3
“Звіт про фінансові результати”, а податки в якості
прямих – в енциклопедичному словнику Габлера
[10, с.212], непрямих – у фінансовому словнику [9,
с. 137] та П(с)БО 3 [5, с. 119].
Ми вважаємо, що більш обґрунтоване
визначення подано в джерелах [5 та 9], тобто
чистий дохід є різницею між сумою виручки та
сумою непрямих податків, зборів, платежів і
вирахувань з виручки:
ЧД = В – НП-ВВ, де
ЧД – чистий дохід;
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В – виручка від реалізації товарів, робіт,

а також податок на прибуток виробничих коперативів і частково підприємницької діяльності
неприбуткових товариств та податок з доходу для
неприбуткових організацій. Тому дохід кооперативу не може порівнюватись з чистим доходом, а
тим паче з валовим та іншими більш детальними
складовими частинами (видами) доходу.
Отже, здійснений нами теоретичний аналіз
категорій “дохід”, “чистий дохід”, “валовий дохід”,
“дохід від іншої операційної діяльності”, “дохід від
участі в капіталі”, “інші фінансові доходи”, “надзвичайні доходи”, а також відповідні їм категорії
щодо витрат, дає підстави вважати, що ні одна із
них не може ідентифікуватись з категоріями “дохід”, “матеріальні і прирівняні до них витрати”,
“витрати на оплату праці”, визначеними у Законі
“Про кооперацію”. Зазначене є справедливим також і щодо порівняності цих категорій з тими, що
визначені у національних Положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку.
Таким чином, при організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності, контролю у
бухгалтерів кооперативних підприємств виникає
непроста дилема: створювати та застосовувати в
системі обліку модель, яка базувалась би на
„доході” з його дійсною економічною сутністю, а,
відповідно, відійти від вимог П(с)БО; застосовувати чинну систему обліку, побудовану на базі
застосування прибутку, адаптувати чинну систему
обліку, організовану за П(с)БО, до дохідної моделі,
прийнявши за основу подібність термінів „валовий
прибуток”, „чистий прибуток” та „валовий дохід”,
„чистий дохід”, чи агрегувати обидві моделі.
Ми вважаємо, що більш доцільним є застосування окремо дохідної і прибуткової моделей для
поточного обліку та агрегування їх з метою складання фінансової звітності.
З метою побудови дохідної моделі обліку
рекомендуємо трактувати доходи кооперативних
товариств таким чином:
- “Загальний дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)” – загальна сума отриманих економічних вигод
у грошовій, матеріальній та нематеріальній
формах від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) без будь-яких вирахувань,
тобто застосовується у значенні “валова
виручка”. Причому виручка – це реально
отримані кошти (цінності), а загальний
дохід – це сума визнаного доходу за
методом нарахування;
- “Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)” – валовий
дохід за вирахуванням сум непрямих поддатків, зборів і платежів та інших вирахувань з
доходу;

послуг;
НП – непрямі податки, збори і платежі;
ВВ – вирахування з виручки.
Відносно змісту категорії “валовий дохід”,
її порівняння зі змістом чистого та інших видів
доходу, слід зазначити, що в опрацьованих джерелах спостерігаються неоднозначні підходи до
його розкриття. Так, у працях одних авторів валовий дохід трактується як виручка (загальні
надходження економічних благ за звітний період), а
в податковому аспекті – як виручка за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат [9, с. 134], в інших – різниця між виручкою (за
вирахуванням податків) та сумою матеріальних і
прирівняних до них витрат [10, с. 27] і, у решті
використаних джерел ця категорія взагалі не
наводиться [5, 8, 10, 12]. Це пояснюється тим, що
при подальшій деталізації доходу в зазначених
літературних джерелах, після визначення чистого
доходу як проміжного результату, їхні автори
починають використовувати терміни “прибуток” та
“збиток”, не припускаючи можливості, що результатом діяльності може бути частина нерозподіленого доходу, а не прибуток.
На наш погляд, валовий дохід не доцільно
ототожнювати з виручкою від реалізації товарів,
робіт, послуг, оскільки він є одним з її складових
елементів. Тому більш обґрунтованою позицією
буде та, коли валовий дохід вважатиметься подальшою деталізацією загальних надходжень (виручки) від реалізації та інших видів діяльності
суб’єкта господарювання.
Екстраполюючи до визначення доходу,
наведеного у Законі України „Про кооперацію”, та
складових елементів механізму його визначення та
використання, можна стверджувати, що виручка і
надходження від діяльності – це не тотожні
поняття. Вони співвідносяться як часткове –
„виручка”, та загальне – „надходження від діяльності”. Отже, термін “надходження від діяльності
слід розуміти” як суму надходжень від усіх видів
діяльності за звітний період (основної операційної,
іншої операційної, фінансової, інвестиційної, іншої
звичайної та надзвичайної). Аналогічно співвідносяться і витрати від реалізації та поняття “матеріальні і прирівнені до них витрати” і “витрати на
оплату праці”. Два останні витратні елементи
механізму визначення доходу кооперативу є не що
інше як загальна сума витрат кооперативу на
здійснення усіх видів діяльності за звітний період.
Тут доцільно зазначити, що у Законі “Про
кооперацію” серед одного із напрямків розподілу
доходу кооперативу є “сплата податків і зборів
(обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів”.
Серед них є непрямі, які вираховуються зі складу
виручки, збори і платежі, що відносяться до витрат,
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- “Валовий дохід” – загальний дохід (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;
- “Інший операційний дохід” – чистий дохід
від іншої операційної діяльності;
- “Інші звичайні доходи” – чисті доходи від
фінансової, інвестиційної діяльності та іншої
звичайної видів діяльності;

Витрати

- “Надзвичайні доходи” – чисті доходи від операцій,
що виникли в результаті надзвичайних подій;
- “Дохід до розподілу (збиток до погашення)” –
чисті доходи від основної, іншої операційної,
фінансової, інвестиційної, іншої звичайної та
надзвичайної видів діяльності за вирахуванням відповідних витрат та прямих
податків, зборів і платежів, тобто сума, яка
спрямовується до кінцевого розподілу.

Доходи

Фінансові
результати

Загальний дохід
(Кт субрахунків 701-703)
Вирахування з доходу
(Дт субрахунків 701-704)
Собівартість
реалізації товарів
робіт, послуг
(рахунок 90)

Фінансові результати
основної діяльності

Чистий дохід (Дт субрахунків
701-703 і Кт рахунку 791)

Валовий прибуток (збиток) від основної діяльності
Загальновиробничі витрати
(рахунок 91);
Адміністративні витрати
(рахунок 92);
Витрати на збут
(рахунок 93);
Інші витрати операційної
діяльності (рахунок 94)

Інші операційні доходи
(рахунок 71)

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності

Прибуток (збиток) від операційної діяльності (субрахунок 791)
Фінансові витрати
(рахунок 95);
Витрати від участі в капіталі
(рахунок 92);
Інші витрати ( рахунок 97);
Податок на прибуток від
звичайної діяльності
(субрахунок 981)

Фінансовий
результат від
звичайної діяльності

Доходи від участі в капіталі
(рахунок 72);
Інші фінансові доходи
(рахунок 73) ;
Інші доходи (рахунок 74).

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (субрахунки 792,793)

Надзвичайні витрати
(рахунок 99),
Податок на прибуток від
надзвичайних подій
(субрахунок 982)

Фінансовий
результат від
надзвичайних подій

Надзвичайні доходи
(рахунок 75)

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій (субрахунок 794)

Чистий прибуток (збиток)

Рис. 2. Концептуальна модель обліку на базі категорії „прибуток” для
підприємницьких кооперативів
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Для кооперативних підприємств „Інші
звичайні доходи” за своєю структурою можуть
бути поглиблені, тобто мати більш детальну класифікацію, а саме: „Дохід від участі в капіталі”, „Інші
фінансові доходи” та „Інші доходи”, що відповідає
П(с)БО 3 та 15.
Ця пропозиція дозволяє у повній мірі
використовувати рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” товариств, що здійснюють підприємницьку та неприбуткову види діяльності.
Що стосується обліку витрат, то ми пропонуємо для підприємницьких кооперативів застосовувати рахунки лише класу 9 „Витрати діяльності” відповідно до встановленої класифікації у
П(с)БО 16 “Витрати”, а для неприбуткових підприємтсв – рахунки класу 8 “Витрати за елементами”. Узагальнення у них фінансових звітів
можна досягти, реорганізувавши систему аналітичного обліку витрат за елементами.
Таким чином, використовуючи наші дослідження доходу як економічної та облікової категорій, можна запропонувати такі концептуальні
моделі обліку і контролю (рис. 1).
Концептуальна модель обліку діяльності
підприємницьких кооперативів побудована на
основі економічної категорії „прибуток”. Вона відповідає нормам національних П(с)БО та чинному
Плану рахунків (рис. 2).
Для адаптації фінансової звітності, складеної за обома обліковими моделями, доцільно у
всіх статтях, де є термін „прибуток” додати слово
„дохід”, а у статях “чистий прибуток” (220), “чистий збиток” (225) П(с)БО 3 “Звіт про фінансові
результати” та “чистий прибуток (збиток)” (19)
П(с)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва” – додати словосполучення “нерозподілений дохід”. Таким чином, зазначені форми
фінансової звітності стануть придатними для облікових моделей кооперативів, що використовують
категорію “дохід”, а не “прибуток”.
Враховуючи вимогу Закону України “Про
кооперацію” щодо розподілу доходу кооперативу
на поповнення статутного, резервного та інших
фондів (зауважимо: фондів, а не капіталів), варто
перейменувати рахунки 40-43, 45-46 шляхом доповнення їх назв у дужках словом “фонд”, як це
було раніше, до введення П(с)БО, а рахунок 44
назвати “Нерозподілений прибуток (дохід), непокритий збиток (дохід)”. Це не суперечитиме економічній сутності у них категорій, оскільки у балансі
вони виступають як категорії, що мають однозначне тлумачення.
Завершуючи викладення матеріалу статті,
можна зробити такі висновки:
- чинне законодавство України обумовило
необхідність врахування нових правових

-

-

-

-

умов при організації обліку, фінансової
звітності і контролю в кооперативах;
багатозначність категорії “дохід” дає підстави використовувати для цілей обліку, контролю і складання фінансової звітності ті її
варіанти, що прийняті у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку;
в кооперативах, які здійснюють неприбуткову діяльність, терміни “прибуток” доцільно замінити на – “дохід” і “фонд”, а у
фінансовій звітності (для зведення показників) ці терміни слід подавати як синоніми:
“прибуток (дохід)”, “капітал (фонд)”;
для обліку витрат і доходів та фінансових
результатів в кооперативах слід застосовувати запропоновані концептуальні моделі
обліку;
зведення показників у фінансовій звітності
може бути досягнено шляхом відповідної
організації аналітичниго обліку “Витрат за
елементами”.
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УДК 332.1(477.84)
Вірт М. Я., Куцик В. І.

ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Досліджено територіальну структуру Тернопільської області, а також визначено універсальні
стратегії розвитку регіону. Розкрито галузі, які відіграють важливу роль у економічному розвитку області.
Проаналізовано, на яких галузях промисловості спеціалізується Тернопільська область.
Ключові слова: регіон, територіальна соціально-економічна система, територіальна структура,
галузева структура, виробнича підсистема (виробничий комплекс), територіально-виробничий комплекс.

Wirth M. J., Kutsyk V. I.

TERRITORIAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM
TERNOPIL REGION
Researched the territorial structure of the Ternopil region and also defined the universal strategies the
region’s development. Opened the industries which play the important part in the economic development of the region.
Analyzed on which industries of industry specialize the Ternopil region in.
Keywords: region, territorial socio-economic system, territorial structure, industrial structure, production
subsystem (industrial complex), territorial-production complex
.
Постановка проблеми. Процес зростання
ролі регіонів у розвитку суспільства, що визначає
рівень життєдіяльності населення, його демографічну й соціально-професійну структури, види
діяльності, характер розселення, розміщення продуктивних сил, обумовлює актуальність дослідження територіальних та економічних закономірностей. Саме ці дослідження дозволяють відчутно
впливати на формування нових регіональних
зв’язків. Вивчення вказаних закономірностей тим
більш важливе на сучасному етапі, коли динамічні,

часто неочікувані зміни у структурі області
висувають нові складні проблеми, які потребують
глибокого розуміння об’єктивних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання вивчення закономірностей економічного
розвитку, територіальної структури розглядали вчені Дорогунцов С.І. [2], Заблоцький Б.Ф. [3], Качан
Є.П. [4] Коваль Я.А. [5], Лишиненко В.І. [6] та
інші. Проте специфіка розвитку областей України в
сучасних умовах господарювання є актуальною.

247

Тернопільська
область

Бережанський район

1 місто, 56 сіл

Борщівський район

1 місто, 2 смт., 69 селі

Бучацький район

1 місто, 1 смт., 59 села

Гусятинський район

2 міста, 2 смт., 60 сіл

Заліщицький район

1 місто, 1 смт., 53 села

Збаразький район

1 місто, 1 смт., 73 села

Зборівський район

1 місто, 1 смт., 88 сіл

Кременецький район
Козівський район
Лановецький район

2 міста, 68 сіл
1 місто, 1 смт., 53 села
1 місто, 52 села

Монастирський район

1 місто, 1 смт., 46 сіл

Підволочиський район

1 місто, 1 смт., 60 сіл

Підгаєцький район

1 місто, 36 сіл

Теребовлянський район

1 місто, 2 смт., 75 сіл

Тернопільський район

1 місто, 2 смт., 54 села

Чортківський район
Шумський район

1 місто, 1 смт., 60 сіл
1 місто, 60 сіл

Рис. 1. Територіальна структура Тернопільської області

Постановка завдання. На теоретичному
рівні дослідити, провести аналіз та узагальнити
проблеми, пов’язані з територіальною і галузевою
структурою та виробничим комплексом Тернопільської області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Обґрунтування раціональної структури господарства, яка б поєднувала комплексність зі спеціалізацією регіонального господарства – актуальне
завдання сучасного економічного розвитку. Економіка країни, як і економіка регіону, відчуває на
собі постійний вплив як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів. Гармонізація нової структури господарства регіону, відповідно до соціально-економічних цілей сучасного розвитку, сприятиме

економічному зростанню держави. Системний аналіз регіональної економіки дозволяє ствердьжувати,
що на певній території суб’єкти різних сфер
діяльності взаємопов’язані між собою та створюють територіальну економічну систему, яка в
нормальному стані знаходиться у режимі динамічної рівноваги [7, с.34].
Територіальна соціально-економічна система Тернопільської області – це сукупність господарюючих суб’єктів соціального та економічного
призначення, що розвиваються на основі природних, трудових, фінансових ресурсів цієї території
на основі використання єдиної виробничої та
соціальної інфраструктури, спільної будівельної та
енергетичної бази. Регіональна система Терно248

пільської області в межах цілісного національного
господарського комплексу – відносно відособлена
територіальна підсистема, що має свою функціональну і галузеву структуру та розвинуті зовнішні
зв’язки з іншими територіальними підсистемами.
Здійснюючи дослідження територіальної
соціально-економічної системи Тернопільської
області, слід зазначити, що вона була утворена
4 грудня 1939 р. внаслідок возз’єднання західноукраїнських земель з усією територією України.
Вона розташована у західній частині країни на
Поділлі. На півночі область межує з Рівненською,
на сході – з Хмельницькою, на півдні – з
Чернівецькою, на південному заході – з Львівською
областями. Загальна площа oбласті – 13,8 тис. км2 ,
протяжність із півночі на південь – 195 км, а із
заходу на схід – 129 км. За даними на 01 січня 2010
року на території області проживає 1088,9 тис. осіб,
у тому числі в обласному центрі м. Тернопіль –
217,6 тис. осіб. До складу області входить 17
районів, 19 міст, 16 селищ міського типу та 1022
села (рис 1).

Харчова

боку держави малого і середнього бізнесу, а також
недосконалість податкової політики; висока частка
тіньової економіки. Економічна криза негативно
позначилась на темпах розвитку народного господарства, його структурі, ринку праці, рівні виробництва і споживання.
В умовах скорочення виробництва на
великих підприємствах відбулося збільшення
питомої ваги домашніх господарств, що сприяло
переливу в цей сектор матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів та не відповідає потребам
потужного господарства області.
Поряд з цим, в економіці області намітились і позитивні тенденції: певна стабілізація
економіки, зменшення рівня інфляції, формування
основ багатоосновної економіки, створення бази
ринкової інфраструктури та банківської системи,
зростання ролі приватного підприємства у створенні продукту і окремих видів доходів області.
Основну базу господарства області становить
промисловість (рис. 2) і агропромислові комплекси.

Машинобудування і
металообробка

Деревообробна

Мікробіологічна

Легка
Промисловість
Електроенергетика

Будівельних матеріалів

Добувна і переробна
Хімічна і
нафтохімічна

Електроенергетика

Рис. 2. Галузева структура промисловості Тернопільської області

У сучасних умовах економіка Тернопільської області перебуває в економічній кризі.
Причинами такого стану є: розрив старих господарських зв’язків і втрата традиційних ринків
збуту; трансформація суспільного розвитку і невизначеність стратегічного напряму розвитку на
початковому етапі проведення соціально-економічних перетворень (здійснення реформ без
попереднього прийняття концепції суспільного
розвитку і відповідних програм в окремих галузях
життєдіяльності); непослідовність і помилки у
проведенні реформ, особливо процесу приватизації;
невизначеність головних напрямів структурної
перебудови і непристосованість до особливостей
функціонування у ринкових умовах; невідповідність ступеня розвитку ринкових структур проблемам обслуговування; недостатня підтримка з

Основною сферою агропромислового комплексу регіону є сільське господарство. Воно має
зерновий і буряківничий напрям спеціалізації у
рослинництві та м'ясо-молочний – у тваринництві.
У міжрегіональному поділі праці область виділяється виробництвом продукції сільськогосподарського машинобудування, цукрової, текстильної, електротехнічної галузей.
Суттєвих змін зазнала структура промислового виробництва Тернопільської області. Так,
збільшилась частка харчової промисловості – до
59,5%, хімічна і нафтохімічна складає 3,3%, машинобудування та металообробка – 12,3%. Значно
зменшилась частка таких важливих галузей промисловості, як легка – до 4,9%, та інших (табл. 1).
Харчова промисловість є однією з найважливіших галузей господарського комплексу регіону. Провідне місце займає цукрова, молочна і
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маслосироробна, м’ясна, плодоовочевоконсервна,
тютюново-махоркова. Значення харчової промисловості постійно зростає. У перспективі вона
також залишилась стратегічно важливою галуззю,
що значною мірою визначатиме рівень добробуту
населення області. Питома вага добувної промисловості за 2009 рік в загальнообласному промисловому виробництві становить 2,6%, виробництва
та розподілення електроенергії, газу та води –
22,6%, переробної – 74,8%, в тому числі: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – 41,7%, машинобудування – 14,4%, легкої
промисловості – 2,9%, хімічної та нафтохімічної –
2%. Основною продукцією добувної промисловості
області є: пісок, галька, гравій, щебінь, крейда,
камінь дроблений. Найпотужніші підприємства
промисловості: ТОВ “Бурдяківці спецкар’єр”, ВАТ
“Скала-Подільський спецкар’єр”, ТОВ “Скала” і
ВАТ “Тернопільський кар’єр”.

пільський молокозавод, Бучацький та Борщівський
сирзаводи, ЗАТ „Молоко”, ПП „Альма-Віта”, ВАТ
„Галичина”, ВАТ „Комаш”. Річний обсяг виробництва масла тваринного становить понад 3 тис.
тонн, сирів жирних – 5 тис. тонн та цільномолочної
продукції – 33 тис. тонн.
М’ясна промисловість представлена 25
м’ясопереробними підприємствами розташованими
в різних куточках області. Річний обсяг виробництва м’яса складає 10,3 тис. тонн та ковбасних виробів – 1,1 тис. тонн. Зокрема, у виробництві м’яса та
м’ясних продуктів найбільші обсяги виробництва у
ПП „Масар Агро”, ТзОВ „Заготзбут”, ТОВ
„Заготсервіс”, ТОВ „Агро-парк”. Спиртова галузь
виробляє за рік понад 7,6 млн. дал. спирту. До
найбільших підприємств відносяться: Марилівський, Залозецький, Новосілківський, Кобиловолоцький спиртзаводи. Питома вага спиртової галузі в
загальнодержавному обсязі становить майже 28%.
Таблиця 1
Галузева структура промисловості Тернопільської області,
відсотків відповідно до попереднього року за 2005-2009 роки
(без малих підприємств, за обсягом продукції у цінах відповідних років)

Галузь

2005

2006

2007

2008

2009

Електроенергетика
Металургія
Хімічна і нафтохімічна
Машинобудування і металообробка
Деревообробна і целюлозно-паперова
Легка
Харчова
Добувна
Переробна

102,9
154,9
151,1
103,9
118,6
112,7
108,0
114,5
109,4

104,2
102,6
103,1
108,5
89,3
99,2
123,9
126,0
118,4

171,7
199,1
215,6
171,1
143,5
114,4
94,3
152,1
107,8

189,3
165,7
139,1
175,4
125,2
97,1
93,2
147,5
109,3

106,8
55,3
76,4
109,0
74,4
64,6
97,5
67,9
86,1

Переробна промисловість відіграє визначну структуроформуючу функцію і являє собою
одну з провідних галузей, яка повинна бути
важливим джерелом формування бюджету області.
Найвагомішим для Тернопільської області
є виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (41,7% до загальнообласного
обсягу виробленої продукції). Ця галузь включає:
цукрову, м’ясомолочну, спиртову, борошномельнокруп’яну, хлібопекарську, пивоварну, кондитерську, рибну, лікеро-горілчану, макаронну, консервну,
овочеву.
Найбільша частка реалізованої продукції
припадає на цукор, м’ясні і молочні продукти,
спирт, борошно, крупи, хліб і хлібобулочні вироби.
В області діє 9 цукрових заводів, найпотужніші з
них – Чортківський та Хоростківський. Молокопереробний комплекс області виробляє: масло, сири,
цільномолочні продукти, сухе знежирене молоко.
Найбільшими підприємствами цієї галузі є: Терно-

Одним з основних представників виробництва
напоїв області є спільне українсько-чеське підприємство СП ЗАТ „Добра вода”, що спеціалізується на виробництві мiнеральної природної
столової води масового вжитку. Частка підприємства у загальнообласному виробництві напоїв
складає 73%.
Найпотужніша в області пивоварня ВАТ
«Бровар», що виготовляє близько 13 сортів пива, а
також різноманітну безалкогольну продукцію,
займає лідируючу позицію в загальнообласному
виробництві пива – 95%. Основні виробники
борошно-круп’яної галузі: Тернопільський комбінат хлібопродуктів, ТзОВ „Агрохлібпром”, ТОВ
„Віконт”, ВАТ „Екор”, виробництва хліба та
хлібобулочних виробів – ТОВ „Надзбруччя хліб”,
ТзОВ „Бучачхлібпром”, ТзОВ „Тернопільхлібпром”, ВАТ „Терра”.
Легка промисловість базується переважно
на привізній сировині -бавовна, шерсть, текстиль,
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шкіра та іншій. Найбільша питома вага припадає на
текстильну та швейну промисловість. Текстильна
виробляє бавовняні тканини, пряжу, вату, шовк. Її
найбільшими підприємствами є ВАТ "Текстерно" в
м. Тернополі, яке за своєю потужністю належить до
числа найбільших в Україні виробників бавовняних
тканин та Кременецька фабрика ЗАТ „Ватин”.
Питома вага галузі в загальнообласному промисловому виробництві за 2009 рік становила 2,9%.
Провідними підприємствами в деревообробній галузі є: ТОВ „Санза-ТОП”, ТОВ
„Будсервіс ЛТД”, ВАТ „Ліском”. Одним із найбільш високорентабельних та конкурентноспроможних виробників меблів області є фабрика
меблів „Нова”, за рахунок використання нових
сучасних технологій виробництва підприємство
займає високі позиції за темпами загальнообласного та загальноукраїнського економічного розвитку.
Комплекс хімічних виробництв виготовляє
продукцію для всіх основних галузей промисловості,
транспорту,
сільського господарства,
побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Хімічна галузь області представлена виробництвом: металопластикових виробів, зокрема,
вікон та дверей пінопоуліретану, плівки, труб
поліетиленових, виробів галантерейних, гумотехнічних та санітарно-технічного призначення, лікарських препаратів, пінополістирольних плит,
миючих засобів, кремів для взуття та ін. Досить
потужне підприємство з іноземними інвестиціями з
виробництва пінопоуліретану ЗАТ „Фомлайн-Галичина” експортує товари в країни СНД, зокрема в
Молдову та Білорусь. На підприємстві, оснащеному
сучасним іноземним обладнанням, створено всі
необхідні умови для більше сотні працівників.
Окрім того, основні виробники галузі – ВАТ
„Тернофарм” та фірма „Дельта”. Питома вага
хімічної та нафтохімічної галузі за 2009 рік в
загальнообласному промисловому виробництві
становить 2%.
В сучасних умовах винятково важлива роль
у прискоренні науково-технічного прогресу належить машинобудуванню. Випускаючи знаряддя
праці для різних галузей народного господарства,
машинобудування забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, що істотно
впливає на рівень і темпи розвитку економіки
області.
Машинобудування і металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів –
важливі галузі важкої промисловості, яка донедавна розвивалась прискореними темпами. Всі
підприємства працюють на привізному металі і
випускають трудомістку продукцію. Питома вага

галузі в загальообласному промисловому виробництві у 2009 році складала: машинобудівної –
14,4%, металургійного виробництва та виробництва
готових металевих виробів – 2,5%. Металургійне
виробництво має місцеве значення. Металообробні
підприємства зосереджені в містах Тернополі,
Чорткові, Бучачі, Заліщиках, Збаражі. До основної
продукції машинобудівної галузі відносяться:
сільськогосподарська техніка, газове обладнання та
кульові крани різних типорозмірів, освітлювальні
прилади промислового і побутового призначення,
засоби радіозв’язку для силових структур, системи
електроживлення постійного і змінного струму,
кабельні системи для легкових автомобілів, чавунне і стальне литво, різальний інструмент із Твердого сплаву, металопрофіль для металопластикових
вікон і дверей, товари народного споживання.
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції сформувалось на основі використання
місцевих нерудних корисних копалин. Випускаються залізобетонні конструкції, цегла, вапно,
гіпс, асфальт та ін. Підприємства цієї галузі
рівномірно розміщені на всій території області, але
внаслідок зменшення обсягів будівництва у 2009
році випуск продукції значно скоротився. До
найбільш вагомих підприємств відносяться: ТзОВ
„Гелі ос”, філія „Деренівський асфальтобетонний
завод”, ВАТ „Комбінат „Будіндустрія”, „Тернопільський завод ЗБК”, промбаза ВАТ „Тернопільбуд”, ТОВ „Ліхтнер бетон Тернопіль”. В
загальнообласному промисловому виробництві
галузь займає 4,5%.
За період реструктуризації економіки області відбулися певні зміни у формах власності. За
організаційно-правовими формами господарювання
промислові підприємства Тернопільської області
поділились так, як показано на рис. 3. У 2009 році в
області функціонувало 307 підприємств, майже 3%
від усіх промислових підприємств України, у тому
числі за галузями: в електроенергетиці і паливній
промисловості – по одному підприємству, чорної
металургії – 2, хімічній і нафтохімічній – 11,
машинобудуванні та металообробці – 56 (з них у
машинобудуванні – 20), промисловості будівельних
матеріалів – 34, деревообробній та целюлознопаперовій – 12, легкій промисловості – 27 (у тому
числі текстильних – 4, швейних – 18, шкіряних,
хутрових та взуттєвих – 5), харчовій – 46 (зокрема,
м’ясній і молочній – 45, рибній – 1).
Промисловість області у цілому зберегла
свою спеціалізацію і в масштабах країни може
розвиватися за умови ефективного використання
існуючого промислового потенціалу, його оновлення і модернізації, підтримки галузей та виробництв.
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1,6%
13,0%
85,4%

Колективні підприємства, в т.ч акціонерні
Державні підприємства
Приватні підприємства
Рис. 3. Розподіл промислових підприємств Тернопільської області за
організаційно-правовими формами господарювання в 2009 році

Висновки. Тернопільська область має досить розвинутий природно-ресурсний і виробничий
потенціал, але економічна криза охопила всі ланки
економічного та суспільного життя. Негативні процеси у реальному секторі економіки позначились на
темпах, пропорціях і галузевій структурі господарства області, що призвело до падіння внутрішнього валового продукту, нерівномірності темпів росту, деформації у відтворювальній структурі
економіки. Криза реального сектора економіки
обумовила структурний стан соціальної сфери і
низький рівень життя населення.
Подальші дослідження дадуть можливість
виробити заходи успішної реструктуризації територіально-економічної системи Тернопільської
області, тобто розробити програми та проекти, реалізація яких матиме найбільший соціально-економічний ефект для розвитку регіону.
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ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
У статті розглянуто необхідність поліпшення кадрового складу маркетологів, включення у спілках
маркетингових структур, розв’язання проблем фінансування і матеріально-технічного забезпечення маркетингових робіт на засадах кооперування. Актуальне створення у межах Укоопспілки маркетингової
інформаційної системи.
Ключові слова: конкурентне середовище, маркетингові структурні підрозділи, кооперування,
інформаційне забезпечення, маркетингова інформаційна система.

Skibinskiy S. V., Vanivskiy M. M.

PRECONDITIONS OF EFFECTIVE MARKETING ACTIVITY OF
ENTERPRISES ARE IN CONSUMER COOPERATION
Possibilities of improvement of skilled composition of marketing specialists, including in potrebsoyuzakh of
marketings structures, financial and material and technical providing on principles of co-operation are considered in the
article. Especially actual is creation within the limits of Ukoopsoyuza of the marketing informative system.
Keywords: competitive environment, marketing units, cooperation, information, marketing information system.
Підприємства кожної із сфер діяльності
споживчої кооперації (торговельна, ресторанного
господарства, виробнича, послуг та ін.) функціонують в умовах ринку, а отже піддаються впливу
конкурентного середовища. Ймовірнісний характер
здійснення потенційними покупцями купівель товарів і послуг спонукає фахівців торговельних і виробничих підприємств застосовувати специфічні
інструменти впливу на рішення про купівлю і
концепцію маркетингу зокрема. Для її ефективного
використання і на мікрорівні – найнижчому
ієрархічному рівні – рівні підприємств і організацій,
і на макрорівні – регіональному рівні і в цілому
Укоопспілки необхідні відповідні передумови і
ресурси, передусім: кадрові, представлені у вигляді
певних структурних підрозділів; фінансові; матеріальні і технологічні; інформаційні та інші.
Що стосується кадрових ресурсів, то підготовка фахівців з маркетингу у вищих навчальних
закладах кооперативної освіти задовольняє сучасним
вимогам і за належного рівня менеджменту у цій
справі фахівці даного профілю здатні сприяти досягненню кооперативними підприємствами запланованого маркетингового результату. У Львівській
комерційній академії і Полтавському університеті
економіки і торгівлі протягом останніх десяти років
здійснено підготовку більше тисячі фахівців з
маркетингу, проте достатньої насиченості коперативних підприємств і організацій кадрами такого
профілю досягти не вдалося [3, 4]. У штатних роз-

кладах переважної більшості рай- і облспоживспілок
та на підприємствах посади маркетолога не передбачено.
А між тим слід відзначити, що фахівці з
маркетингу кожного із освітньо-кваліфікаційних
рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) здатні виконувати планові, організаційні, управлінські, контрольні, аналітичні і інші функції. У їх функціональні
обов’язки входить розв’язання низки типових
завдань: підготовка перспективних і поточних планів, а також нормативної бази з маркетингу; організація роботи служб маркетингу; реалізація планів
діяльності і консультаційна діяльність; контроль за
виконанням планових завдань та угод; дослідження
середовища маркетингової діяльності та ринку, а
також дослідницьких робіт з підвищення ефективності маркетингової діяльності.
Враховуючи, що при підготовці маркетологів вони, крім суто маркетингових, вивчають низку економічних, товарознавчих і правових дисциплін, то фахівці цієї спеціальності при комплектуванні штатів повинні мати певні переваги. Адже з
переходом від командно-адміністративних важелів
управління до ринкових така категорія фахівців
здатна адаптувати підприємство до конкурентного
середовища швидше і ефективніше від будь-яких
інших. Проте, формуючи контингент цільового
набору студентів, у споживспілках і на підприємствах часто надають перевагу замовленню фахівців
традиційних спеціальностей, тобто товарознавчих,
економічних, технологічних тощо.
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Водночас підприємства недержавної форми
власності, виробничі і торговельні підприємства,
банки, страхові компанії у проведенні кадрової
політики орієнтовані на фахівців ринкового характеру, маркетологів, функціональні обов’язки і відповідні типові задачі яких максимально адаптовані до
ринкового середовища. Вони, конкуренти підприємств споживчої кооперації, якраз успішно
справляються з проблемами, які виникають на ринку
саме інструментами і концепцією маркетингу, здобуваючи переваги на ринку над однопрофільними
підприємствами, серед яких підприємства споживчої
кооперації.
Навчальним закладам, які здійснюють підготовку фахівців з маркетингу необхідно здійснювати
активну цілеспрямовану і предметну презентацію
випускників такого профілю. В той же час на
підприємствах і в організаціях споживчої кооперації
важливо активізувати підготовчі роботи для ефективнішого використання маркетологів.
Що стосується маркетингових структурних
підрозділів то зауважимо, що навіть за командноадміністративної економіки, за якої ринковий механізм був зовсім знівельований, в апараті облспоживспілок все ж функціонували спеціальні лабораторії,
відділи і інші структурні підрозділи мета яких
полягала в дослідженні кон’юнктури ринку, спостереженні за динамікою товарного ассортименту,
виявленні певних ринкових тенденцій і їх прогнозуванні. Наявність таких підрозділів, розгалужена
мережа контрольно-асортиментних пунктів у крамницях, а також своєрідні науково-методичні центри
в Укоопспілці (Центральна лабораторія вивчення
попиту, науково-дослідний інститут економіки кооперативної торгівлі та ін.) надавали роботі з дослідження товарних ринків ознак науковості, системності, комплексності, постійності і іншим необхідним характеристикам. Керівництво регіональних і
центрального рівнів управління, користуючись науковими розробками таких підрозділів, мало можливість приймати обґрунтовані тактичні і стратегічні
рішення, відбувався предметний діалог із підприємствами виробничої сфери на оптових ярмарках, а
також виявлялися проблеми, розв’язанню яких сприяли органи державної влади.
Не підлягає сумніву, що в нинішніх умовах
ринкового конкурентного середовища функціонування спеціалістів з маркетингу, маркетингових
структурних підрозділів та застосування концепції
маркетингу є обов’язкове і необхідне. Проте цьому,
як підтверджують здійснені свого часу дослідження,
перешкоджає низка причин:
- незначні обсяги діяльності кооперативних
спілок і підприємств, що унеможливлює утримання
маркетингових структурних підрозділів у них як
таких;

- недостатня фінансова спроможність новостворюваних і вже діючих спілок та обмежені можливості виконання окремих функцій та видів робіт;
- намагання кожної спілки, підприємства діяти в автономному режимі, не сприймаючи коперації
у маркетингових роботах навіть у тих напрямах, де її
переваги більш ніж очевидні;
- недостатня забезпеченість комп’ютерною
технікою і особливо програмним продуктом кожного окремого підприємства, спілки;
- слабкість інфраструктури, яка б забезпечувала основні та допоміжні види робіт, пов’язані з
функціонуванням підприємств та організацій коперативного сектора економіки на засадах маркетингу;
- недооцінка науково-методичного обґрунтування запровадження концепції маркетингу на підприємствах цього сектора економіки [1, с.. 164-165].
Значущість фінансових ресурсів як передумови ефективної маркетингової діяльності на
кооперативних підприємствах, поряд з кадровими є
достатньо високою. Жодне, навіть фінансово стійке,
підприємство споживчої кооперації не готове інвестувати у маркетингові заходи в межах 30% обсягу
торговельної, виробничої, заготівельної і інших видів діяльності, як це практикується в компаніях західних країн та й у багатьох в Україні. З одного
боку, тому що пропоновані для пайовиків товари за
підвищеними цінами не були б прийнятними. З
іншого – підвищені ціни товарів були б розцінені як
такі, що суперечать місії самої споживчої кооперації.
Виходячи з цього, слід скористатися вже існуючими
науковими напрямами пошуку:
 класифікувати функції маркетингу за принципом можливості виконання в кооперативі, спілці
кооперативів та за їх межами, а також згрупувати усі
види маркетингової діяльності за їх складністю,
необхідністю для їх виконання наукового, методичного, інтелектуального рівня фахівців та фінансового забезпечення;
 створити за певною ієрархією територіальні
маркетингові центри, кожен з яких на першому етапі
повинен мати визначені функції та завдання. Територіальність кожного такого центру визначається
доцільністю і, перш за все, кількістю кооперативів
на території, обсягом потенційних робіт, можливістю фінансування тощо. Згодом, на другому етапі,
кількість маркетингових центрів та їх територіальність буде визначатися ринком маркетингових послуг та конкурентними перевагами діючих маркетингових центрів;
 використовувати різні підходи у формуванні
маркетингової структури як провідника концепції
маркетингу в кооперативі залежно від його профілю,
масштабів діяльності, специфіки ринку, завдань,
місця і ролі цієї структури в кооперативі (управління, відділ, спеціаліст з маркетингу, спеціаліст з
маркетингу за сумісництвом, маркетингове консультування).
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Маркетингове середовище:
Макрорівень – економічне, соціально-культурне, юридичне, політичне,
конкурентне, природне.
Мікрорівень – цільові ринки, контактні аудиторії (державні установи, банки,
кредитні установи, громадські об’єднання, науково-дослідні інститути,
лабораторії, преса, широка публіка, власні співробітники),.

Маркетингова інформація

Об’єднань
підприємств
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споживчих
товариств

Маркетингові комунікації, опосередкований вплив

Ринків

Заготів.
пунктів

Цехів беалког.
нап.

Ковбасних
цехів

Пекарень

Підпр. рестор.
господарства

Крамниць

Споживчих
товариств

Маркетингова інформація

Вторинна інформація
Зовнішня, маркетингові дослідження, внутрішня звітність,
аналітичні роботи маркетологів, економістів, товарознавців

Маркетингові комунікації, безпосередній вплив

Первинна інформація
За результатами спостережень, аналізу документів,

Фахівці маркетингу збирають, систематизують, накопичують
інформацію, прогнозують, готують аналітичні документи

Правління споживспілок регіонального рівня
Правління Укоопспілки
Приймають тактичні і стратегічні рішення;
коригують, координують, контролюють

Рис. 1. Маркетингова інформаційна система у межах підприємств та організацій
споживчої кооперації України

Застосовуючи цей же принцип кооперування у
межах системи споживчої кооперації України, є сенс
створити низку підприємств і закладів, які б
здійснювали виробництво технічної, технологічної
та інтелектуальної продукції. Наприклад, виготовлення нескладного торговельного устаткування для
оформлення інтер’єру крамниць (шафи, полиці,
внутрішньо магазинна реклама), а також для ексте-

р’єру торговельних, виробничих і інших підприємств (вивіски, зовнішня реклама та ін.). За устаткування необхідне в процесі реконструкції (капітального будівництва, відкритті супермаркетів,
ресторанів, кафе, барів) закуплене на позавідомчих
підприємствах кооперативні підприємства переплачують (на 30-40%). Таке устаткування можна виготовляти на власних підприємствах і зекономити
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кошти. Це ж стосується засобів реклами. Нескладні
тексти для проспектів, буклетів, тощо можна
складати на спеціальних маркетингових міжрегіональних господарських утвореннях. Тоді кооперативним підприємствам доводилося б оплачувати
лише розповсюдження такої інформації (теле- і
радіо-ефір, газетні, журнальні і ін. способи). Для
виготовлення рекламної друкованої продукції можна
використати друкарські потужності Львівської
комерційної академії і Полтавського університету
економіки і торгівлі. Певний ресурс у створенні
інтелектуальноємної маркетингової продукції має
редакція газети Вісті.
Особлива роль у проведенні ефективної
маркетингової діяльності належить інформаційному
забезпеченню, яке може здійснюватися у двох
напрямах [2]. Перший збір первинної інформації,
здобутої внаслідок здійснення систематичних, тематичних, програмних, а також пошукових, описових,
пояснювальних і передбачувальних маркетингових
досліджень. Можна практикувати дослідження
присвячені мотиваційному аналізу поведінки
споживачів, “витрати – випуск”, “ціна товару –
обсяги продажу”, реклами тощо. Щоб реалізувати
цей напрям інформаційного забезпечення потрібні:
- засоби обробки і систематизації інформації
на окремих рівнях (споживче товариство, районна і
обласна ланки, республіканський рівень, тобто в
цілому в системі споживчої кооперації України;
- вміння і навички застосовувати первинну
інформацію при виконанні конкретних операцій і
видів робіт у процесі виробництва товарів, надання
послуг, продажах товарів тощо;
- методики використання цієї інформації при
розробці управлінських рішень як на найвищому
рівні, так і на нижчих;
- досконалі методичні розробки науковців
академії і університету;
- програми навчання працівників і посадовців
кооперативних підприємств, продавців, маркетологів, економістів, товарознавців, за якими могла б
бути здійснена їх підготовка, пов’язана із збором
первинної інформації.
Другий напрям інформаційного забезпечення маркетингової діяльності – використання
вторинної інформації, тобто інформації вже кимось,
а не на фірмі, зібраної для загального користування.
Цей напрям інформаційного забезпечення, надзвичайно цінний для здійснення маркетингової діяльності, але можливий і ефективний за умов:
-кваліфікованого відбору необхідної для
здійснення маркетингових та інших робіт інформації
із різних джерел. Цей процес являє певну проблему у
зв’язку із безліччю як безплатних так і платних
джерел інформації, достовірність і точність яких у
багатьох випадках сумнівна;

- систематизації зібраної інформації. Наприклад, інформація для використання: у різних сферах
діяльності (торговельна, виробнича, заготівельна,
харчування тощо); при розв’язанні специфічних
завдань, які виникають на підприємствах; упровадження маркетингової стратегії певного виду;
характеру рішень, які необхідно прийняти тощо;
- використання відповідних технічних
засобів для збору, систематизації та пошуку
інформації (лазерна і комп’ютерна техніка, касові
апарати та інші технічні пристрої, програмний
продукт), а також визначення місця, ролі і характеру
рішень, які можна одержати і використати в
практичній діяльності [1, С. 165].
Важливу роль в інформаційному забезпеченні маркетингової діяльності могла б відіграти певна
інформаційна система, принциповий варіант якої
подано на рисунку. Функціонування у штатних
розкладах СТ, РСС фахівців з маркетингу, а в
облспоживспілках спеціальних структурних підрозділів дозволило б надати інформаційному забезпеченню у споживчій кооперації системного, наукового характеру. Відповідні структурні підрозділи
облспоживспілок і Укоопспілки узагальнювали б
первинну інформацію, яка надходить від посадових
осіб, а також працівників торго-вельних оптових і
роздрібних підприємств, підприємств виробничої,
заготівельної сфери і ресторанного господарства,
інформацію сільських і районних споживчих
товариств, райспоживспілок. При створенні маркетингової інформаційної системи важливо передбачити не тільки перелік обов’язкової інформації,
яка може бути зібраною і переданою тому чи тому
рівню, тим чи іншим фахівцем, але й забезпечити
виконавців ґрунтовними методичними розробками.
Вони мають містити перелік інформації, методи і
правила збору, способи обробки і передачі та ін.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових умов господарювання сприяє необхідності
поліпшувати економічну інформацію, яка використовується для прийняття управлінських рішень.
Тому бухгалтерський облік повинен забезпечити
контроль за використанням фонду оплати праці,
станом продуктивності праці. Крім того мають
бути здійснені достовірні розрахунки з працівниками, а також правильне складання і своєчасне
подання звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значний внесок у дослідженні питання формування
системи обліку оплати праці на підприємстві
зробили відомі вчені-економісти Ф.Ф. Бутинець,
М.С. Пушкар, Н.І. Карпенко, М.М. Коцупатрий,
А.П. Пахомов, Я.В. Соколов та ін.
Мета дослідження. Вивчення нормативного забезпечення обліку оплати праці та економічних і організаційних аспектів формування системи обліку оплати праці на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В Україні у собівартість продукції включають
основну і додаткову заробітну плату. До додаткової
заробітної плати відносяться виплати за класність і
стаж роботи, премії, компенсації тощо. У зарубіжних країнах додаткову оплату праці (доплати за
професійну майстерність, стаж роботи, оплата вихідних святкових днів) обліковують у складі
загальновиробничих витрат [9, с. 82].
Зарубіжні країни до річного звіту включають
довідку, у якій міститься інформація про середню
чисельність працівників за кожною категорією
працюючих, розмір нарахованої і виплаченої заробітної плати [1, с. 34-35].

В Україні теж є звітність з оплати праці, в
якій показують чисельність працівників за категоріями, розмір їх заробітної плати, заборгованість
з виплати заробітної плати. Порядок виплати
заробітної плати визначається її системою, яка
розробляється на підприємстві та узгоджується з
трудовим колективом. Питання нарахування заробітної плати, проведення утримань з неї та платежів
у соціальні фонди детально викладено в економічного спрямування [2; 4; 6; 7; 8].
Дослідники та практики здійснюють пошуки
кращих варіантів нарахування та обліку оплати
праці в різних формуваннях. Вітчизняні науковці
вважають, що в сільському господарстві облік і
аудит затрат праці слід проводити у розрізі культур
і технологічних операцій, а також за виробничими
підрозділами та категоріями працівників [10, с. 164].
Трудові відносини працівників регулює
Кодекс законів про працю України [5]. Економічні,
правові й організаційні засади оплати праці
працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та господарювання, а також з окремими
громадянами, та сфери державного і договірного
регулювання оплати праці та спрямований на
забезпечення відтворювальної і стимулюючої
функцій заробітної плати, визначає Закон України
“Про оплату праці” [3]. Методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації
про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за
роботи, виконані працівниками, та її розкриття у
фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від
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форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений
ним орган виплачує працівнику за виконану ним
роботу чи надані послуги. Розмір заробітної плати
залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності
підприємства.
Згідно з П(С)БО 26 є п’ять видів виплат
працівникам, згрупованих за схожими ознаками, а
саме: поточні виплати; виплати при звільненні;
виплати по закінченні трудової діяльності; виплати
інструментами власного капіталу підприємства;
інші довгострокові виплати.
Згідно з П(С)БО 16 “Витрати” до складу
елемента “Витрати на оплату працi” включаються
заробітна плата за окладами й тарифами, премії та
заохочення, матеріальна допомога, компенсацiйнi
виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, iншi витрати на оплату працi.
Забезпечуючи виконання поставлених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має
великий вплив на трудову дисципліну. Правильний
облік мобілізує працівників на виконання робіт і
пошук резервів підвищення ефективності виробництва. Облік праці та її оплати повинен бути
організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової
дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.
Фонд оплати праці являє собою суму коштів,
призначених для оплати праці. Він включає основну та додаткову оплату праці, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Джерелом
коштів на оплату праці в підприємствах є частина
доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. В бюджетних установах і
організаціях – це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок госпрозрахункової діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів,
умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі.
Законодавством передбачено, що оплата праці
працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або
уповноваженим ним органом після виконання
зобов’язань щодо оплати праці. Своєчасність та
обсяги виплати заробітної плати працівникам не
можуть залежати в залежність від здійснення інших
платежів та їх черговості.

Оплата праці здійснюється на підставі
законодавчих та інших нормативних актів, регулюється власником підприємства. Організовують
оплату праці згідно з тарифною системою, яка
включає: тарифні ставки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики.
Держава регулює розмір оплати праці шляхом установлення мінімальної заробітної плати.
Законом України “Про оплату праці” [3] визначено,
що мінімальна заробітна плата – це законодавчо
встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником
місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). У
випадку, коли працівнику, який виконав місячну
(годинну) норму праці, нарахована заробітна плата,
нижча законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить
доплату до її рівня. Мiнiмальна заробiтна плата є
державною соцiальною гарантiєю, обов’язковою на
всiй територiї України для пiдприємств усiх форм
власностi та господарювання. Розмiр мiнiмальної
заробiтної плати переглядається залежно вiд
зростання iндексу цiн на споживчi товари i тарифiв
на послуги за згодою сторiн колективного договору.
Крім місячного рівня мінімальної заробітної
плати, законодавчо встановлено мінімальний розмір погодинної оплати праці. Нижче цього рівня
роботодавці не мають права оплачувати роботу
найманих працівників за відпрацьовану годину. Це
дає змогу врегульовувати норми оплати на підприємствах і захистити працівників від заниження
рівня їх оплати праці з боку роботодавців. Мінімальний розмір погодинної оплати праці використовується в розвинених країнах і ефективно застосовується для регулювання розміру оплати праці.
Під час формування системи оплати потрібно
виходити з того, щоб чесна і кваліфікована праця
мала гідну і достойну оцінку та була основою для
підвищення якості й рівня життя громадян.
Цікавим є досвід оплати праці при колективно-відрядній системі, коли окремі підрозділи
виконують визначену роботу, розмір оплати
кожному працівнику у разі колективного заробітку
підрозділу доцільно вираховувати відповідно до
відпрацьованого часу та коефіцієнта трудової участі (далі – КТУ), який визначається в підрозділах і
фіксується у колективному договорі.
Коефіцієнти членам бригади затверджуються
колективом бригади за поданням бригадира (ради
бригади), що передбачено статтею 252-7 Кодексу
законів про працю України [5]. Приклад розрахунку суми оплати покажемо на цехового персоналу відображено (табл. 1).
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Таблиця 1

Коефіцєнто дні

Сума виплати на один
коефіцієнто-день, грн.

Сума оплати праці, грн.

Петренко М.П.
Іванов С.Л.
Разом

Коефіцієнт трудової
участі

008
009
х

Відпрацьовано днів

Цеховий
персонал

Табельний номер

Підрозділ

Визначення суми оплати праці з урахуванням коефіцієнта трудової участі

250
250
500

1,1
0,9
х

275
225
500

8
8
8

2200
1800
4000

Для підрахунку заробітку кожного працівника КТУ множать на кількість відпрацьованих
днів (250 х 1,1 = 275), визначають суму виплати на
один коефіцієнто-день (4000 : 500 = 8) і потім
множать на відповідну кількість коефіцієнто-днів
(275 х 8 = 2200).
Державний комітет статистики України Наказом “Про затвердження типових форм первинної
облікової документації зі статистики праці” від
5 грудня 2008 р. № 489 затвердив типові форми
первинної облікової документації підприємств,
установ, організацій щодо обліку особового складу,
використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати: П-1 “Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу”; П-2 “Особова
картка працівника”; П-3 “Наказ (розпорядження)
про надання відпустки”; П-4 “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору
(контракту)”; П-5 “Табель обліку використання
робочого часу”; П-6 “Розрахунково-платіжна відомість працівника”; П-7 “Розрахунково-платіжна
відомість (зведена)”.
Для оформлення прийому працівників на
роботу та їх обліку на підприємстві застосовують
“Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу”
за типовою формою № П-1. Наказ складають у
відділі кадрів на основі заяви працівника. В наказі
зазначається назва структурного підрозділу, професія (посада), кваліфікація, табельний номер працівника, умови прийняття на роботу (на конкурсній
основі, за умовами контракту, зі строком випробування, на час виконання певної роботи, на

період відсутності основного працівника і т. д.),
умови роботи (основна, за сумісництвом, тривалість робочого дня (тижня)), розмір окладу (тарифна ставка).
На кожного працівника підприємства заповнюють за встановленою формою Особову картку
працівника (типова форма № П-2). Записи в ній
здійснюють на підставі паспорта, трудової книжки,
військового квитка, диплома (свідоцтва про закінчення навчального закладу), наказів про приймання, переведення, звільнення тощо. На керівних
та інженерно-технічних працівників, службовців,
матеріально відповідальних осіб і наукових працівників, крім особових карток, заповнюють також
особовий листок по обліку кадрів.
Рух особового складу працівників підприємства інспектор по кадрах відображає в окремій
книзі.
Міністерство статистики України Наказом
від 27 жовтня 1995 р. № 277 затвердило типові
форми первинних документів з облiку особового
складу: П-9 “Книга облiку бланкiв трудових книжок i вкладишiв до них”; П-10 “Книга облiку руху
трудових книжок i вкладишiв до них”; П-11 “Акт
на списання бланкiв трудових книжок або вкладишiв до них”.
Сільськогосподарські підприємства можуть без суттєвих змін використовувати зазначені
типові форми документів.
У випадку створення на підприємстві
окремих колективів через оплату праці враховують
економічні взаємовідносини між ними. У сільсь259

кому господарстві використовують авансування, бо
кінцевий результат не можна визначити щомісяця.
Система авансування впливає на методику
нарахування та обліку оплати праці. Її потрібно
відносити до об’єктів обліку та включати у витрати
виробництва. Також оплата праці може здійснюватися за трудовими угодами і за Контрактом.
Для контролю за трудовою дисципліною та
обліку використання робочого часу ведуть табель
обліку використання робочого часу (типова форма
№ П-5). У табелі проставляють за датами
відпрацьований час, неявки на роботу із зазначенням їх причин. Табель є підставою для нарахування оплати праці працівникам з почасовою
оплатою. Табель підписують керівник структурного підрозділу, а також обліковець або інша особа,
що уповноважена вести табель, і здають в бухгалтерію підприємства в одному примірнику. Передають табель в бухгалтерію два рази на місяць:
для коригування суми виплат за першу половину
місяця (авансу); для кінцевого розрахунку заробітної плати за місяць.
Для відображення завдання та обліку обсягу
фактично виконаних робіт, відпрацьованого часу і
нарахування оплати праці в промисловості,
будівництві, допоміжних виробництвах, майстернях застосовують наряди на відрядну роботу.
Наряди бувають двох видів: для бригади та індивідуальний (типові форми № П-40 і П-41).
Висновок. Вивчення даного питання дає
підставу стверджувати, що кількість первинних
документів з оплати праці потрібно скоротити.
Достатньо мати одну форму документа для обліку
праці та виконаних робіт. Організація системи
оплати праці, яка формує систему обліку оплати
праці на підприємстві, повинна мобілізовувати
працівників для досягнення кращих результатів у
роботі, посилювати мотивацію до праці, зацікавлювати працівників у результатах своєї роботи,
сприяти підвищенню продуктивності праці, поліпшенню умов праці, зміцненню трудової дисципліни
і підвищенню рівня оплати праці.
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МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА РОЗВИТОК У
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Проаналізовано методи планування діяльності

підприємства.

Досліджено суть визначення

“методології планування“, здійснено детальний аналіз методів планування діяльності підприємства, що
використовуються в сучасних ринкових умовах.
Ключові слова: методи планування, методологія планування, ринкове середовище, кон’юнктура
ринку, ринкові інструменти.

Kutsyk V. I., Chaus V. М.

METHODS AND METHODICAL APPROACHES TO ENTERPRISES
ACTIVITY PLANNING: CORRELATION AND DEVELOPMENT IN
MODERN CONDITIONS
The methods of business planning are analyzed. The nature of planning methodology determination is
researched, detailed analysis of methods of enterprise’s activity planning that is used in modern market conditions is
made.
Key words: methodics of planning, methodology of planning, market environment, market conjuncture,
market instruments.
Постановка проблеми. Ринкова економіка
вимагає кардинального перегляду вимог до самої
технології розробки планів. Ринковій економіці, як
відомо, притаманний високий ступінь невизначеності. За цих умов методи планування повинні
постійно вдосконалюватися відповідно до умов
ринкового середовища, що змінюються, вони
повинні забезпечувати постійний процес пристосування і швидкої реакції на зміни кон’юнктури
ринку. З цією метою в практику планування потрібно рішуче впроваджувати ринкові інструменти
планування. Водночас робити це потрібно не
нехаотично, сліпо копіюючи методи, описані в
вітчизняній і зарубіжній літературі, а чітко співвідносячи їх з реальними умовами роботи підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науковій літературі вже достатньо накопичено
інформації щодо дослідження методів планування
діяльності підприємства та визначення методології
процесу планування. Ці питання докладно описані
в наукових статтях, монографіях і підручниках
вчених Бухалкова М.І. [1], Орлова О.О. [2],
Морозової А.В. [3], Петрович Й.М. [4], Нелепи
В.М. [5], Марцина В.С. [6], Покропивного С.Ф.[7],
Шегди А.В. [8] та ін. Проте деякі питання щодо

методології планування в процесі діяльності підприємств залишаються недостатньо дослідженими.
Вони вимагають додаткових досліджень і формування нових підходів до планування основних
показників діяльності підприємства.
Постановка завдання. Вдосконалити теоретичні і методичні підходи до планування діяльності
підприємства та розкрити суть нових методів
планування, що відповідають вимогам сучасного
бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
З огляду теорію, методи й інструменти, описані у
сучасній економічній літературі з точки зору їх
реалізації, при розробці планів можна поділити на
дві групи. Перша група – це теорії, методи, які
дозволяють пізнати сутність ринкових відносин,
складну взаємодію складових її елементів. Ці
методи дають можливість зрозуміти, як ринок
стихійно, поза залежністю від нашої свідомості,
формує попит, пропозицію, ціни та інше. Це
допомагає підприємцям приймати усвідомлені
рішення в унікальних неповторюваних умовах і
обставинах. Причому рішення приймаються переважно швидше на інтуїтивному рівні, ніж на
формальному, що піддається точним розрахункам.
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Друга група – це теорії, методи й
інструменти, які дозволяють використовувати їх у
так званому формальному плануванні, базованому
на досить точних розрахунках для прийняття
управлінських рішень.

них закономірностей, наукових принципів щодо
розробки планів, які би застосовувалися на ринку.
В сучасній економічній літературі існує також
велика кількість трактувань поняття “методика
планування”. Економічна енциклопедія 9] визнаТаблиця 1

Підходи до визначення вченими методології планування
№
з/п
1

Джерело
Бухалков М.І. [1]

2

Орлов О.О. [2]

3

Морозова А.В. [3]

4

Петрович Й.М. [4]

5

Нелеп В.М. [5]

Визначення методології планування
Методологія планування охоплює сукупність теоретичних висновків,
загальних закономірностей, наукових принципів, економічних положень,
сучасних потреб ринку і методів розробки планів
Методологія планування – сукупність теоретичних висновків, загальних
закономірностей, наукових принципів розробки планів, що відповідають
сучасним вимогам ринку; перевірені передовою практикою
Методологія планування – це сукупність прийомів дослідження з метою
пізнання і передбачення майбутнього
Методологія планування включає такі складові: показники; принципи
планування; стратегії і пріоритети.
Принципи – це головні встановлені правила, невиконання яких
призводить до недосконалості підприємницьких рішень.
Показник – найменша одиниця, побудована з цифр і алфавітних знаків,
яка є предметом повідомлення та документоутворення в економічних
результатах.
Стратегія – це послідовність укладення і конкретизації планів діяльності
підприємства для досягнення певної мети в майбутньому.
Пріоритет – це параметр діяльності, який поряд із іншими параметрами
характеризує мету управління та передумови ефективності господарювання, але має першочергове значення, виходячи з конкретної економічної
ситуації.

Методологія планування – це вчення про принципи побудови, форми та

Тим часом в економічній літературі не
акцентується увага на цих відмінностях та вся
сукупність наявних методів і інструментів рекомендується до безпосереднього формального планування, для прийняття конкретних управлінських
рішень. Проведений аналіз ряду методів і інструментів, що рекомендується до застосування у
сучасній економіці, виявив, що багато з них мають
досить обмежений характер застосування, а їх
використання без урахування цих обставин може
призвести до одержання недостовірної інформації і,
відповідно, прийняття необґрунтованих рішень.
Дослідження свідчать, що план – це не
просто набір цифр, продиктований суб’єктивними
побажаннями того чи іншого керівника чи
плановика, а планування – це наука, яка не терпить
суб’єктивізму, необґрунтованих рішень. Методична
сторона науки включає поняття „методологія”,
„методика” та „метод”.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, під
методологією планування слід розуміти багатогранну сукупність різноманітних прийомів, загаль-

чає, що під методикою планування слід розуміти
конкретизацію методу у формі інструкцій, правил
дій, чіткого опису способів існування. Український
вчений проф. Орлов О.О вважає, що методика
планування характеризує склад застосовуваних на
тому чи іншому підприємстві методів, способів, прийомів обґрунтування окремих показників, а також зміст,
форму, структуру і порядок розробки плану 2, с.12.
Різноманітність підходів до визначення поняття „методологія” планування наведена у табл. 1.
Вчений Бухалков М.І. підкреслює, що
методика планування характеризує склад застосовуваних тим чи іншим підприємством методів,
способів, прийомів обґрунтування конкретних
планових показників, а також структуру і порядок
розробки плану 1, с. 13. Методика планування, на
думку вченого Нелепа В.М., – це сукупність
методів, прийомів розробки, обґрунтування й
аналізу прогнозів, стратегічних програм і планів
усіх рівнів і часових горизонтів, системи розрахунків планових показників, їх взаємного узгодження
[5, с.21.
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Таблиця 2
Класифікація вченими методів планування

Чинниковий

Вихідна
позиція для
розробки плану
Принципи
визначення
планових
показників

+

+

+

Шегда А.В. 8, с.110-112]

+

Петрович Й.М.  4]

+

Покропивний С.Ф. 7]

+

Орлов О.О 2, с.22-24 

+

Нормативний

Морозова Т.Г. 3]

Статистичний

Нелеп В.М.  5, с.22]

Спосіб
розрахунку
показників

Методи планування

Марцин В.С. 6 

Ознаки
класифікації

Економічна енциклопедія
30]

Автори

+

+

+

+

+

+
+

+

Пробностатистичний
Ресурсний

+

+

+

+

+

Цільовий

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

Якісні:
- експертно-оцінний

+

- евристичний

+

+

Кількісні:
- екстраполярний
- інтерполярний
Узгодженість
Балансовий
потреб і ресурсів
Матричний
Варіантність
Одноваріантний
розроблю-ваних
Поліваріантний
планів
(розрахунковоаналітичний)

Форма подання
планових
показників

Спосіб
виконання
розрахун-кових
операцій
Розробка
планових
документів

+
+

+

+
+
+
+

Економікоматематичної
оптимізації
Табличний

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Лінійно-графічний

+

+

+

Логіко-структурний
(сітьовий)

+

+

+

Ручний

+

+

+

+

Механізований

+

+

+

+

Автоматизований

+

+

+

+

Методи складання
планів за допомогою
спеціальної служби
Програмно-цільові
(створення
тимчасової
структури)

+

+
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Отже, методика планування – це набір
методів, прийомів і способів на підприємстві, за
допомогою яких воно обґрунтовує розроблені
планові показники й узгоджує зміст і структуру
свого плану.
Під методом планування розуміють конкретний спосіб, технічний прийом, за допомогою
якого вирішується яка-небудь проблема планування, розраховуються числові значення показників
пропозицій, стратегічних програм і планів. Методи
планування повинні відповідати зовнішнім умовам
господарювання, особливостям різних станів
процесу становлення та розвитку ринкових відносин: врахувати специфіку діяльності об’єктів
планування та різноманітних засобів і шляхів
досягнення основної підприємницької мети – збільшення прибутку. Класифікація методів за різними
ознаками подано у табл. 2.
Отже, можна зробити висновок, що підприємства мають в своєму розпорядженні велику
сукупність методів планування. Так, ресурсний
метод планування ґрунтується на врахуванні
ринкових умов господарювання та ресурсів, що є у
розпорядженні підприємства. Даний метод може
застосовуватись при монопольному становищі
підприємства на ринку або при слабо розвинутій
конкуренції. Цільовий метод планування використовується підприємствами в умовах сильної
конкурентної боротьби. Адже за цих умов потреби
ринку та попит на продукцію стають вихідною
позицією діяльності підприємства, початковим
моментом планування.
Залежно від рівня структуризації планових
проблем і ринкової позиції підприємства застосовують різні принципи визначення кінцевого і
проміжних значень планових показників. При
вирішенні неструктурованих і слабо структурованих проблем використовують експертні (оцінні)
чи евристичні методи. Вони ґрунтуються на
використанні непрямої і неповної інформації,
досвіду спеціалістів–експертів.
При розв’язанні добре структурованих
проблем, що мають більш-менш чіткі кількісні
характеристики, використовують методи екстраполяції та інтерполяції. Ці методи використовуються або при сильному та стабільному становищі підприємства на ринку, або при монопольному становищі, коли відсутні загрози з боку
конкурентів і підприємство впевнене в тому, що
розвиток в майбутньому здійснюватиметься із
збереженням тенденцій, які склались у минулому.
При методі екстраполяції проміжні та кінцеві (на
кінець планового періоду) значення планових
показників визначаються на основі динаміки цих
показників у минулому, припускаючи, що темпи і
пропорції, досягнуті на момент розроблення плану,
будуть збережені у майбутньому. Принципово

протилежним є інтерполяційний метод, за допомогою якого підприємство встановлює ціль для
досягнення в майбутньому і, виходячи, з неї визначає тривалість планового періоду та проміжні
планові показники. Тобто, на відміну від наступального руху при екстраполяції інтерполяційний
метод передбачає зворотний рух – від встановленої
мети та відповідного кінцевого значення планових
показників із обчисленням проміжних величин 10,
с.110-112.
Для визначення ступеня обґрунтованості
показників застосовуються спеціальні методи
планування. Пробно-статистичний метод передбачає використання фактичних статистичних даних
за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників. Тут практично використовується екстраполяція. В сучасних умовах
господарювання застосування цього методу
обмежене, він не дозволяє врахувати змін ринкової
кон’юнктури. Факторний метод – більш обґрунтований, бо за цим методом на основі розрахунків
впливу найважливіших факторів (чинників) визначають зміни показників. Використовується цей
метод при плануванні технологічних та економічних показників ефективності виробництва.
Найбільш точним і поширеним є нормативний метод планування, сутність якого полягає в
тому, що планові показники розраховуються на
основі прогресивних норм використання ресурсів із
урахуванням їх змін у результаті впровадження
організаційно-технічних заходів у плановому періоді. Звичайно, застосування цього методу на
підприємстві вимагає створення відповідної нормативної бази. В сучасних умовах господарювання
підприємства самостійно розробляють нормативну
базу відповідно до умов, що склались. Зважаючи на
те, що норми і нормативи – величини динамічні,
нормативний метод планування повинен передбачати розрахунок відповідних показників за
нормами на початок планового періоду з наступною зміною норм від впровадження організаційнотехнічних заходів і формування на основі планових
норм відповідних показників плану.
Норми і нормативи дуже різноманітні, з
огляду на що однією із найважливіших методологічних проблем застосування нормативного
методу планування є їхня класифікація. До складу
економічних норм і нормативів належать: норми і
нормативи затрат праці; норми і нормативи
використання виробничих та освоєння проектних
потужностей; норми і нормативи витрат і запасів
сировини, матеріалів палива та енергії; норми і
нормативи потреби в устаткуванні та його використанні; норми і нормативи капітальних вкладень
і капітального будівництва; фінансові норми і
нормативи. Важливою складовою функціонування
системи норм і нормативів є автоматизована
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система нормативів (АСН), що складається з
підсистем, перелік яких відповідає головним групам норм і нормативів. У межах АСН створюють
фонди норм і нормативів, які є нормативним
банком даних.
Узгодженість при плануванні потреб із
необхідними ресурсами для забезпечення постійної
та ритмічної діяльності роботи підприємства,
здійснюється шляхом застосування балансового чи
матричного методу.
Баланс – це система показників, у якій одна
частина характеризує ресурси за джерелами
надходження, а друга – розподіл за всіма напрямами використання. У загальному вигляді його
можна описати так:

X

IK

  VIJ ;

Розроблюваний варіант плану повинен
передбачати підвищення ефективності виробництва. Для досягнення цієї мети створюють кілька
варіантів планових рішень і вибирають найефективніше. Закономірно виникла потреба вибору
оцінного критерію ефективності планового рішення. Найбільш універсальним критерієм економічної ефективності вважають економію поточних
затрат живої й уречевленої праці. Ця економія
виявляється у зниженні матеріальних витрат,
зростанні продуктивності праці, зниженні фондо- і
капіталомісткості продукції.
Вибрати найефективніший варіант з огляду
на критерій оптимальності у певних умовах дають
змогу методи математичного програмування.
При оптимізації планових рішень враховуються два аспекти вибору інвестиційних та
фінансових варіантів: при визначених ресурсах –
отримати найкращий результат їхнього використання; при визначеному результаті – мінімізувати розмір витрат ресурсів.
Оптимальний варіант вибирають на підставі ухваленого критерію вибору: мінімум

(і=1,2,...,m);

j=1,2,…,e),
де X IR – ресурси і-ї продукції за k (k=1,m)
– джерела надходження;

VIJ – обсяг розподілу і-ї продукції за j-ми
(j=1,e) - напрямами використання.

Звітні дані за
попередній рік

Експертна оцінка
динаміки звітних
показників

Експертна
оцінка
перспектив
розвитку

Розрахунок
планового
показника

Рис. 1. Алгоритм розрахунку планового показника за допомогою розрахунково-аналітичного методу

Баланси на підприємстві розробляються
для різних видів ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових).
Матричний метод планування розвиває
балансовий метод і являє собою побудову моделей
взаємозв’язків між виробничими підрозділами та
показниками. Основною перевагою балансового і
матричного методу є те, що їх застосування сприяє
усуненню і, головне, запобіганню диспропорцій і
встановленню ефективних пропорцій.
Типовим недоліком планів є їх одноваріантність. Тому дедалі більшого поширення на
підприємствах набуває розрахунково-конструктивний метод (метод варіантів). Складовими етапами
його є: розробка найдоцільніших варіантів рішень
поставленого питання з урахуванням досягнень
науки і практики; технічна, технологічна, екологічна та економічна оцінка одержаних варіантів із
виявленням найбільш раціонального і широким
його обговоренням; розробка заходів, спрямованих
на освоєння проекту. Варіантний метод планування
досить трудомісткий, тому для скорочення витрат
праці й коштів застосовують графіко-аналітичні
прийоми.

граничних витрат; максимум прибутку; максимум
прибутку на одну гривню інвестованого капіталу;
максимум швидкості обороту капіталу; мінімум
фінансових витрат, тобто мінімум фінансового
ризику; інші критерії.
Сутність і зміст розрахунково-аналітичного методу: на підставі отриманої чи нормованої
величини показника (рентабельності, ліквідності,
платоспроможності, кредитоспроможності тощо),
який приймається за базовий, та індексів зміни його
в плановому періоді розраховується планова
величина цього показника (рис. 1).
Програмно-цільовий метод – система
методів планування та управління програмою, яка
включає такі методи: оцінка і вибір проблем, для
вирішення яких будуть розроблятися програми;
формування та оптимізація програм; визначення
необхідних ресурсів та їх розподіл між елементами
програм; організація системи управління програмою та забезпечення організаційної взаємодії;
координація і контроль робіт за програмами.
Мережевий (сітьовий) метод планування і
управління застосовується при плануванні складних систем та управління ними. Цей метод
265

використовують при проведенні комплексу взаємопов’язаних робіт. Впровадження цього методу
планування та управління здійснюється поетапно,
із застосуванням інформаційних технологій та
програмного забезпечення. Мета впровадження
даного мережевого методу – підвищення керованості системи планування та управління підприємством.
Метод техніко-економічних розрахунків
передбачає розробку цілісної системи показників
розвитку техніки та економіки підприємства в їх
єдності і взаємозв’язку як за місцем так і за часом
дії. В процесі розробки планових показників за
даним методом обґрунтовуються оптимальні
обсяги виробництва на основі врахування взаємодії
попиту і пропозиції, обираються необхідні виробничі ресурси, встановлюються раціональні норми їх
використання, визначаються кінцеві фінансовоекономічні показники.
У процесі планування керівництво розробляє загальні цілі розвитку підприємства – стратегії
діяльності, в якій визначаються місія підприємства,
основні довготермінові цілі і завдання, генеральна
програма дій, а також розподіл пріоритетів і
ресурсів для досягнення глобальних цілей.
Визначення конкретних цілей на заданий
термін здійснюється і відображається у поточних
планах, у яких пов’язуються усі напрями діяльності
підприємства і робота всіх функціональних підрозділів на поточний фінансовий рік. Так, у процесі
цього планування керівництво розробляє цілі і
доводить їх до структурних підрозділів підприємства. Цей процес є потужним механізмом координації підприємницької діяльності, тому що вказує підрозділам підприємства, до чого вони повинні
прямувати і яких цілей досягнути за визначений
термін часу.
Визначення засобів і шляхів досягнення
поставлених цілей керівництво конкретизує в
оперативних планах. Оперативні плани – детальні
плани, присвячені вирішенню конкретних питань
діяльності за допомогою відповідних засобів,
методів, прийомів у короткостроковому періоді,
мають вузьку спрямованість, високий ступінь
деталізації і характеризуються значною різноманітністю прийомів і методів.
Останнім етапом у процесі планування є
контроль за досягненням поставлених цілей шляхом
зіставлення планових показників з фактичними.
Система контролю на підприємстві необхідна, за
допомогою неї здійснюватися постійний моніторинг
виконання основних показників діяльності підприємства. Вона повинна реактивно реагувати на
негативні відхилення цих показників і оперативно
надавати інформацію керівництву, яке за допомогою
різних засобів та інструментів негайно вплине на
ситуацію, що склалась.

Враховуючи вищевикладене, технологія планування в умовах ринку повинна відповідати таким
вимогам: по-перше, для нинішнього перехідного
періоду ключовою проблемою планування є
адаптація. Методи і механізми розробки планів
повинні, з одного боку, враховувати багаторічний
досвід планової роботи, а з іншого, – бути націлені
на дедалі більшу відповідність вимогам ринку; подруге, варто виходити з принципу адекватності
планування відповідно до умов ринкового середовища, що змінюються. Це означає, що методи
планування повинні постійно переглядатися, а при
необхідності застосовуватися принципово нові
методи й процедури планування; по-третє, необхідно врахувати, що дієвість планування залежить
від відповідності плану реальним умовам. Тому
планування в масштабі підприємства має бути
безперервним процесом пристосування до умов, що
змінюються, а сама процедура планування дуже
гнучкою і забезпечувати швидку реакцію на зміну
ринкової кон’юнктури; по-четверте, процедури
планування мають забезпечувати необхідний
зв’язок показників плану з впровадженням нової
техніки, технології, покращення організації виробництва і праці; по-п’яте, сама технологія складання
плану повинна забезпечувати Використання
ринкових інструментів, щоб з їх допомогою вчасно
аналізувати і вносити корективи в розроблені
плани.
Висновок. У сучасних умовах господарювання існує широкий спектр методів планування.
Тому будь-яке підприємство може вибрати серед
цього переліку необхідні методи планування і
використовувати їх для розрахунку планових
показників. Останніми роками замість традиційним
методам планування із застосуванням найпростіших обчислювальних засобів набувають поширення механізовані і автоматизовані методи з
використанням ПЕОМ та складних електроннообчислювальних машин (комплексів). Форма подання розрахованих показників планів (таблиці,
малюнки, схеми, сітьові графіки тощо) відображає
культуру і наочність того чи іншого методу
планування діяльності підприємства.
Сучасне планування спрямоване на оптимальне використання можливостей підприємства, у
тому числі найкраще використання всіх видів
ресурсів і запобігання помилкових дій, що можуть
призвести до зниження ефективності його
діяльності. Планування є однією з підсистем управління, що виконує головну роль у забезпеченні
рівноваги даної системи.
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Павленко І. А.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розглядаються питання законодавчого забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної
економіки, з'ясовуються теоретичні проблеми законопроектної роботи, реалізації Програми формування і
розвитку законодавства України щодо сфери інноваційної діяльності, нормативного проектування, розробки
принципів законотворення, механізму впровадження нормативно-правових актів та контролю за їх
дотриманням, діяльності державних органів у цій сфері.
Ключові слова: підприємництво, інноваційний розвиток економіки, інноваційне підприємництво,
правове забезпечення підприємництва.

Pavlenko I. A.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF FORMING OF
LEGISLATION IN THE SPHERE OF INNOVATIONAL
ENTREPRENEURSHIP
The article considers the questions of legislative support of innovational development of domestic economy as
well as theoretical problems that relate: legal acts projecting, implementation of Program of forming and developing of
Ukrainian legislation in the sphere of innovational activities, normative documents projecting, development of
principles of legislation, creating mechanism of introduction and control of normative and legal acts implementation,
activities of state bodies in that sphere.
Keywords: entrepreneurship, innovational development of economy, innovational entrepreneurship, legislative
support of entrepreneurship.
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На сучасному етапі формування правового, демократичного суспільства найважливішим аспектом участі держави в регулюванні
інноваційних процесів та невід'ємною складовою
національної інноваційної системи є створення
цілісного правового поля для повноцінної, масштабної та результативної інноваційної діяльності,
а також впровадження системного контролю за
дотриманням нормативно-правових актів, що у
нинішніх умовах регламентують відносини у цій
сфері. Важливим етапом формування правового
механізму державного регулювання інноваційного підприємництва повинна бути законотворча
діяльність, вектор якої залежить від компетентності суб'єктів права, законодавчої ініціативи, їх
політичних уподобань, а також система впровадження законодавчих актів і контролю за їх
дотриманням.
Незважаючи на те, що сучасна нормативно-правова база науково-технічної та інноваційної діяльності нараховує близько 70 документів, реальної переорієнтації економіки
України на інноваційну модель не відбувається.
Це не тільки підтверджується статистичними
даними, але й визнається органами державної
влади. Серед факторів, які спричинили загрозливу ситуацію в науковій та інноваційній діяльності і призводять до розмивання проголошених
завдань інноваційного розвитку української економіки, необхідно відзначити відсутність єдиної
системи управління нормативним проектуванням, досконалого механізму впровадження законодавчих актів та контролю за їх дотриманням.
При цьому слід наголосити, що теоретичні
питання нормативного проектування, розробки
принципів законотворення, формування сучасного механізму впровадження нормативно-правових актів та контролю за їх дотриманням не
стали предметом широкої наукової дискусії і не
достатньо висвітлювалися у вітчизняній науковій
літературі.
Тому метою цієї статті є дослідження
існуючого організаційно-правового механізму
формування нормативно-правової бази у сфері
інноваційного підприємництва та розробка пропозицій щодо вдосконалення цього механізму.
На етапі формування правового демократичного суспільства, до якого прямує Україна,
законодавча діяльність повинна базуватися на
принципах системності, плановості, демократизму, гласності, врахування громадської думки,
наукової обґрунтованості законодавчих рішень.
Неухильне дотримання зазначених принципів
може забезпечити збалансованість розвитку зако-

нодавчого поля у будь-якій галузі права, у тому
числі у сфері інноваційного підприємництва.
З метою дотримання принципу системності, комплексності та плановості у законотворчому процесі Верховною Радою України повинна
затверджуватися Програма формування і розвитку законодавства. Ця Програма має формуватися не тільки народними депутатами, комітетами і фракціями Верховної Ради України, але
й узгоджуватися з Кабінетом Міністрів України
та Програмою його діяльності. Остання „Державна програма розвитку законодавства України
до 2002 р.” була прийнята Постановою Верховної
Ради України 15.07.1999 р. № 976-ХІУ [1]. Після
2002 року подібні програми Верховною Радою
України не приймалися. Цим здебільшого і
пояснюється безсистемність формування правової бази у сфері наукової та інноваційної діяльності. Причому у затвердженій у 1999 році
Державній програмі розвитку законодавства
переважна більшість законопроектів не прийнята
Верховною Радою України і дотепер. Так, в
інноваційній сфері на теперішній час залишилися
неприйнятими передбачені Державною програмою закони „Про охорону наукового відкриття”,
„Про розвиток і захист високих і критичних
технологій”, „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії”, „Про охорону комп'ютерних
програм та інтегральних схем” тощо. Це свідчить
як про необґрунтованість Державної програми
розвитку законодавства, так і про недооцінку
суб'єктами законодавчої ініціативи ролі та значення законодавчого забезпечення інноваційної
діяльності.
Базою для планування законопроектної
роботи та напрямів підвищення її ефективності у
досліджуваній сфері має стати Концепція розвитку національної інноваційної системи, затверджена Кабінетом Міністрів України 17 червня
2009р., яка враховує сучасний стан, принципи та
завдання розвитку інноваційної сфери на
нинішньому етапі соціально-економічного розвитку країни. На основі Концепції має бути
врегульовано процес організації законопроектних
робіт, сформовано програмні засади розвитку законодавчої бази, визначено черговість підготовки
проектів законодавчих актів, терміни їх подання
до Верховної Ради тощо.
Відповідно до затвердженої Парламентом
урядової програми діяльності та плану заходів
щодо її виконання свою законодавчу ініціативу у
сфері інноваційного підприємництва повинні
реалізовувати Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади. У сфері законодавчого забезпечення інноваційної діяльності
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на теперішній час склалася ситуація, коли існує
два органи центральної виконавчої влади, які
мають забезпечувати реалізацію державної інноваційної політики. З червня 2000 року функція
узагальнення практики застосування законодавства та розробки пропозицій з удосконалення
законодавства у сфері інноваційної діяльності
була покладена на Міністерство освіти і науки
України. У грудні 2005 року Указом Президента
України був утворений новий центральний орган
виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності
— Державне агентство України з інвестицій та
інновацій (Держінвестицій України), функціями
якого стали узагальнення практики застосування
законодавства та розробка пропозицій щодо
вдосконалення законодавства у сфері інноваційної діяльності. Окрім того, на Держінвестицій
України покладено завдання координації роботи
центральних органів виконавчої влади у сфері
інвестиційної та інноваційної діяльності. За наявності такого паралелізму у виконанні функцій
центральними органами виконавчої влади з метою вдосконалення роботи з підготовки проектів
законодавчих актів у сфері інноваційної діяльності є доцільним створення Центру законопроектних робіт із складу відповідних структур
Міністерства освіти і науки України та Держінвестицій України, з підпорядкуванням його
Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями Центру повинні
бути: розробка програми розвитку законодавства
у сфері наукової та інноваційної діяльності,
розробка проектів актів законодавства з найважливіших питань розвитку наукової та інноваційної діяльності, їх обґрунтування, а також
аналіз ефективності застосування чинного законодавства, підготовка пропозицій щодо його
вдосконалення, усунення неузгодженостей між
актами законодавства, проведення експертизи
нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що розглядають права й законні інтереси суб'єктів
наукової та інноваційної діяльності.
Законопроектна робота здійснюється також
Парламентом України за встановленою Регламентом Верховної Ради України процедурою.
Статтею 89 Конституції України передбачено, що
для здійснення законопроектної роботи та виконання контрольних функцій Верховна Рада створює з народних депутатів України комітети
Верховної Ради України [2]. Сьогодні діяльність
комітетів Верховної Ради регулюється Законом
України „Про комітети Верховної Ради України”
[3] та Регламентом Верховної Ради України [4].

Відповідно до норм законодавства головний комітет, який вирішує відповідне питання,
повинен готувати свої пропозиції та рішення
щодо його розгляду Парламентом. Висновки
Комітету, як і рішення Верховної Ради України
щодо відповідного проекту нормативного акту,
нині приймаються більшістю народних депутатів
від фактичного складу відповідного Комітету та
Верховної Ради. Тобто доля законодавчої ініціативи громадян чи юридичних осіб повністю
залежить від компетентності, професійності, прихильності народних депутатів, їх політичних
поглядів на проблему законодавчого регулювання, а також від програмних засад діяльності та
політичних переконань більшості народних депутатів, які входять до складу головного Комітету
та Верховної Ради України. Оскільки більшість
народних депутатів не має спеціальної юридичної освіти та досвіду законотворчої роботи у
законодавчому органі чи в інших установах і
організаціях відповідного профілю, їх рішення
можуть бути не повністю усвідомленими та
обґрунтованими і тому є вразливими для
лобіювання з боку зацікавлених осіб та окремих
груп депутатського корпусу.
Зважаючи на перелік проблем, які потребують законодавчого врегулювання у сфері наукової та інноваційної діяльності, необхідно розглянути проекти законодавчих актів у профільному комітеті за обов'язковою, безпосередньою участю фахівців пропонованого Центру
законопроектних робіт. Позиція Центру з відповідного питання та її обґрунтування мають
обов'язково враховуватися при підготовці законопроекту до слухання у Верховній Раді та
заслуховуватися при його обговоренні і прийнятті на пленарному засіданні. Лише при такій
співпраці законодавчих виконавчих гілок влади
можна досягти оптимального результату у
законотворенні та виконанні прийнятих законодавчих рішень.
Аналіз механізму підготовки, розгляду і
прийняття законодавчих актів засвідчив, що
основними і відповідальними суб'єктами законопроектного процесу є комітети Верховної Ради
України. Питання кількісного складу комітетів
Верховної Ради України, назви та предмети,
відповідно до статті 5 чинного Закону „Про
комітети Верховної Ради України”, вирішується
Верховною Радою, нове скликання якої може
суттєво змінити склад комітетів.
Відповідно до Постанови Верховної Ради
України вiд 04.12.2007 року № 4-VI „Про
перелік, кількісний склад і предмети відання
комітетів Верховної Ради України шостого скли269

кання” затверджено перелік комітетів Верховної
Ради України, до якого входить, зокрема, Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Проте питання інноваційної діяльності безпосередньо не належать окремому Комітетові. У
складі Верховної Ради України існують також
інші Комітети, які у своїй законотворчій діяльності могли б охоплювати питання інноваційного
підприємництва. Однак, концентрації зусиль з
боку Парламенту на формуванні цілісного
правового механізму регулювання інноваційного
підприємництва не спостерігається через відсутність відповідного профільного комітету. Тому,
враховуючи значні проблеми інноваційного розвитку та їх визначальний вплив на економічне
зростання, доцільно, на наше переконання, у
структурі постійних комітетів Верховної Ради
України створити окремий Комітет з питань
інноваційного підприємництва.
Одним із базових принципів системи
демократичного самоврядування є відкритість
законотворчого процесу, завдяки якій створюються сприятливі умови для участі у ньому
різних соціальних груп. Проте вітчизняні законодавці не повною мірою враховують один із
головних механізмів підготовки законів, прийнятих у країнах розвиненої демократії, а саме:
залучення громадськості до підготовки законопроекту, що дозволяє забезпечити усвідомлене
виконання цього закону в майбутньому. Як
відзначає Голова Верховної Ради України
В. М. Литвин, можна примушувати виконувати
закон, але більш ефективним буде ще при формуванні законопроекту створити умови для його
визнання [5].
Суспільство, що називає себе правовим,
повинно зацікавлено та відповідально ставитися
до законодавчого процесу. Саме завдяки зусиллям громадськості можуть визначатися проблемні питання, проголошуватися пропозиції
щодо їх вирішення на законодавчому рівні. Публічність процесу законотворення сприятиме його
прозорості, підвищенню рейтингу довіри та
поваги громадян до законодавчого органу України, забезпеченню гарантії сприйняття законодавчого акта та дотримання його суспільством.
Участь громадських організацій у законодавчому
процесі може відбуватися у різних формах.
Наприклад, у формі залучення громадських
інститутів до парламентських слухань, участі
представників громадськості у законопроектній
роботі парламентських комітетів, у незалежній
експертизі проекту законодавчого акту, у семінарах, круглих столах, конференціях, при публічному обговоренні проблемних питань тощо.

Тому, на нашу думку, для вивчення і врахування
громадської думки у законотворчому процесі
пропонованому нами Центру законопроектних
робіт доцільно створити науково-методичну та
науково-консультативну ради за участю кваліфікованих представників громадськості для розгляду, експертизи та оцінки наукових доробок,
концепцій, програм, угод, законопроектів, рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення
законодавства у сфері наукової та інноваційної
діяльності, а також контролю за дотриманням
нормативно-правових актів. Слід зазначити, що у
вирішенні питань участі громадських інституцій
у правотворчому процесі й контролі за дотриманням правових норм необхідно розробити
методологію громадського контролю та громадського моніторингу, надати їй статусу нормативно-правового акта.
Важливим етапом у механізмі впровадження нормативно-правових актів є визначення
відповідальних за їх виконання. Як правило,
останнім пунктом прийнятого законодавчого акта
нині визначається дата набуття ним чинності:
конкретне число місяця та року, з дня опублікування тощо. Ця дата вважається датою впровадження законодавчого чи нормативно-правового
акта. Проте майже у жодному Законі України не
вказується, хто має здійснювати моніторинг
впровадження і виконання законодавчого акта,
хто має бути відповідальним за його впровадження, хто має здійснювати моніторинг використання коштів на виконання програм, передбачених нормативним актом, аналізувати його
вплив на соціально-економічний розвиток країни,
хто має відстежувати ефективність впровадження
нормативно-правового акта та його репультативність, а також здійснювати публічний контроль за виконанням законодавчого акта. Тому
першочерговим завданням громадських об'єднань у сфері інноваційного підприємництва має
бути лобіювання положень нормативно-правових
актів, які б однозначно встановлювали відповідальність за його впровадження і здійснення
моніторингу за його виконанням. Наявність
таких положень значно підвищить результативність законодавчих актів та створить передумови для контролю за їх виконанням.
Запровадження обов'язкового аналізу регуляторного впливу законодавчих і нормативноправових актів у сфері наукової та інноваційної
діяльності як методу систематичної і послідовної
оцінки можливих наслідків після застосування
тих чи інших заходів державного регулювання, а
також інформування про це управлінських ланок
є надзвичайно необхідним. При цьому неухильно
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слід дотримуватися положень Закону України
„Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності” та Постанови
Кабінету Міністрів України „Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”
[6, 7].
Слід відзначити, що до показників
результативності законодавчого акта у відповідності з зазначеною Постановою Кабінету
Міністрів України належать:
- розмір надходжень до державного і
місцевих бюджетів та державних цільових
фондів, пов'язаних з дією акта;
- кількість суб'єктів господарювання
та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься
дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов'язаними з виконанням
вимог акта;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними
положеннями акта.
Проте, з огляду на значення інноваційної
діяльності у розширеному відтворенні вітчизняної економіки, результативність нормативноправового акта має оцінюватися не лише обсягом
надходжень до бюджетів різних рівнів, а передусім його впливом на активізацію інноваційного
процесу, що є першочерговим завданням на
сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. Тому, на нашу думку, показники
результативності регуляторного акта у сфері
наукової та інноваційної діяльності мають бути
доповнені визначенням:
- зміни кількості об'єктів, що здійснюють
інноваційну діяльність;
- зміни кількості впроваджених інноваційних розробок;
- зміни обсягів інноваційної продукції
суб'єктів інноваційної діяльності та її частки у
загальному виробництві суб'єкта господарювання.
Саме динаміка цих показників може свідчити про позитивний чи негативний вплив законодавства на стан і розвиток інноваційної активності суб'єктів господарювання. Причому для
повномасштабного аналізу впливу законодавчих
актів на динаміку формування суспільних відносин у сфері інноваційної діяльності необхідно
утворити у структурі пропонованого нами
Центру законопроектних робіт відповідний
функціональний підрозділ.

Досягнення цілей державної інноваційної
політики не може бути гарантованим без впровадження належного контролю за дотриманням
законодавства суб'єктами інноваційного підприємництва. Виконуючи функцію контролю, держава реалізовує тим самим роль головного
організатора суспільно важливих процесів,
зокрема щодо впровадження інноваційної моделі
розвитку української економіки. Реалізація функції державного контролю у сфері інноваційної
діяльності закріплена Конституцією України,
Законами України „Про інноваційну діяльність”,
„Про комітети Верховної Ради України”, Регламентом Верховної Ради України, Господарським
кодексом України, Указами Президента України
„Про Міністерство освіти і науки України”, „Про
утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій” тощо.
Аналіз зазначених нормативно-правових
актів свідчить, що на теперішній час в Україні
функція контролю за дотриманням законодавства
у сфері наукової та інноваційної діяльності здійснюється усіма гілками влади: урядовою, президентською, парламентською. Проте реальною
проблемою для України є тотальне невиконання
ухвалених рішень органів влади та прийнятих
законів.
Так, наприклад, ще у 2004 році, виконуючи контрольну функцію, Верховна Рада
України розглянула інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання законодавства щодо
розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні і прийняла
Постанову [8] з відповідними рекомендаціями
Кабінету Міністрів України, комітетам і фракціям Верховної Ради України, Президентові
України щодо вдосконалення правової бази
науково-технічної та інноваційної діяльності,
затвердження Державної програми інноваційного
розвитку, обсягів її фінансування, цільового
спрямування коштів до Державного фонду
фундаментальних досліджень, видатків на
розвиток науки і науково-технічної сфери, пільгового оподаткування об'єктів науково-дослідних
робіт і послуг, посилення контролю за виконанням у повному обсязі законодавчих норм з
питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності тощо.
Проте переважна більшість зазначених
рекомендацій досі не виконані та не впроваджені.
Причому не дотримувалися прийнятих рекомендацій у першу чергу Верховна Рада України та
Кабінет Міністрів України при прийнятті законів
про державний бюджет, при внесенні змін до
чинних законів, що регламентують наукову та ін271

новаційну діяльність, при розробці і поданні
передбачених Постановою проектів законів, при
здійсненні контролю за виконанням прийнятої
Постанови тощо. Усе це негативно позначається
на розвитку наукової та інноваційної діяльності в
Україні і є вагомою перешкодою на шляху впровадження інноваційної моделі розвитку української економіки. І якщо допускається ігнорування
прийнятих вищими органами влади законодавчих
актів, то існують підстави стверджувати про
низьку правову культуру у вищих ешелонах
влади, про те, що Україна як правова, демократична держава ще не сформована. Усе це
негативно впливає на стан фактичного контролю
за дотриманням чинного законодавства у сфері
науки та інноваційної діяльності і гальмує
впровадження базових принципів контролю.
Докорінна зміна ситуації в науково-технологічній та інноваційній сфері держави можлива лише за умов: дотримання вимог чинних
нормативно-правових актів, що регулюють наукову й інноваційну діяльність; удосконалення
законодавства та системи управління наукою і
інноваціями; створення сприятливих умов для
використання власного науково-технічного й
інноваційного потенціалу; розвитку та технологічного оновлення вітчизняного виробництва;
утвердження в суспільстві інноваційної ідеології
і усвідомлення винятьково важливої ролі науки,
новітніх технологій та інформатизації для
сучасного і майбутнього України.
Як свідчить проведений аналіз, урядова,
президентська і насамперед парламентська гілки
влади несуть повну відповідальність за дотримання вимог і виконання положень законодавчих
актів у сфері наукової та інноваційної діяльності.
Сьогодні парламентський контроль у сфері
інноваційної діяльності ускладнюється тим, що у
структурі комітетів Верховної Ради України
відсутній профільний комітет з питань інноваційної діяльності. Урядовий контроль за дотриманням законодавства є недостатньо результативним у зв'язку з тим, що дотепер не утворено
єдиної автоматизованої системи контролю виконання законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України. Це
призводить до послаблення контролю, а отже, і
до неналежного виконання та дотримання нормативно-правових актів. Якщо на рівні Кабінету
Міністрів України це завдання з об'єктивних чи
суб'єктивних причин не може бути реалізовано у
повному обсязі, то на рівні окремого міністерства, зокрема Міністерства освіти і науки України та Державного агентства України з інвестицій
та інновацій, яким поставлено завдання орга-

нізації виконання актів законодавства, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією та узагальнення практики застосування
законодавства у сфері наукової та інноваційної
діяльності, є доцільним утворити автоматизовану
систему контролю виконання нормативно-правових актів. Використання сучасних інформаційних
технологій дозволить значно підвищити ефективність контролю, обґрунтованість рішень, виконавську дисципліну в цій сфері діяльності.
Таким чином, для раціоналізації процесу
законотворення, підвищення ефективності та
результативності контролю за дотриманням
положень законодавчих і нормативно-правових
актів у сфері інноваційного підприємництва
необхідно дотримуватися базових принципів
законотворчого процесу, удосконалити організаційно-функціональну структуру органів центральної виконавчої влади, структуру комітетів
Верховної Ради України, затвердити програму
розвитку законодавства на основі прийнятої
Концепції розвитку національної інноваційної
системи [9], розширити критерії оцінювання
результативності нормативно-правових актів, що
регулюють відносини у сфері науки та інноваційної діяльності, запровадити відповідальність за впровадження та моніторинг виконання і
впливу законодавчих актів на стан інноваційного
підприємництва та соціально-економічний розвиток країни, запровадити автоматизовану систему контролю за виконанням нормативно-правових актів, розвинути громадський контроль та
нагляд, сформувати і залучати до цього процесу
громадські об'єднання у формі громадських рад,
робочих груп тощо як у діяльності профільного
комітету Верховної Ради України, так і в роботі
пропонованого Центру законопроектних робіт,
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